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SUMMARY
AN INFORMATION SYSTEM FOR DIAGNOZTICS OF LARYNGEAL DISEASES
The main goal of this work was to design an information system, which could help the
doctors to register patients of laryngeal diseases and store the data of examinations faster and
easier. This system was wanted because the writing of medical histories in different papers was
a long and a complex process. The storage of data files of examinations is confusing when a
doctor is looking for a particular file of a particular visit of a patient. This is because there was
no clear way of setting files in order.
The new designed system helped to achieve specified goals. The registration of patients with
laryngeal diseases and the registration of their visits is more quick and accurate. The storage of
data files of examinations became clear and simple because all the files are put to the exact visit
of the patient.
This system was designed using a reflective programming language PHP and multithreaded
database management system MySQL.
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SANTRAUKA
GERKLŲ LIGŲ DIAGNOSTIKOS INFORMACINĖ SISTEMA
Šio darbo tikslas buvo sukurti informacinę sistemą, kuri padėtų gydytojams greičiau ir
patogiau registruoti gerklų ligomis sergančius pacientus bei kaupti jų tyrimų duomenis. Šios
sistemos prireikė, nes ligų istorijų rašymas atskiruose dokumentuose buvo ilgas ir painus
procesas, o tyrimų failų kaupimas atskirai nuo dokumentų tapdavo komplikuotas, kai
gydytojams reikėdavo surasti tam tikro paciento vizito tyrimų failus, kurie neturi aiškios
komplektavimo sistemos.
Sukurta sistema padėjo pasiekti numatytus tikslus. Paspartintas pacientų, sergančių gerklų
ligomis, jų vizitų, registravimas. Tyrimų failų kaupimas tapo paprastas ir aiškus, kadangi failai
sistemoje sudėti prie atitinkamo paciento vizito.
Sistema realizuota dinamine interpretuojama programavimo kalba PHP bei viena iš
reliacinių duomenų bazių valdymo sistemų MySQL.
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Įvadas
Su kiekviena diena žmonija vis sparčiau žengia į technologijų pasaulį. Tobulina būdus, kaip
palengvinti ir supaprastinti veiklą tiek namuose, tiek darbe. Vienas tokių būdų yra
kompiuterizacija. Kompiuterizacija palengvina ir paspartina darbą, padeda išvengti daugelio
klaidų ir nesusipratimų.
Kompiuterizacija medicininėse įstaigose tampa vis populeresnė. Nemažai nedidelių privačių
klinikų ar poliklinikų yra kompiuterizavę ne tik pacientų registracijos, bet ir ligų istorijų kaupimo
sistemas. Didesnės įstaigos pamažu rengiasi tokių ir panašių sistemų įdiegimui.
Kauno medicinos universiteto ausų, nosies ir gerklės klinikoms prireikė sistemos, kad būtų
palengvintas darbas su gerklų ligomis sergančių pacientų registravimu. Svarbiausia, kad būtų
galima tvarkingai registruoti vizitus bei komplektuoti tyrimų failus, nes daugiausia nesusipratimų
gydytojams kyla šioje srityje. Toks būtų pagrindinis darbo tikslas.
Tikslas pasiektas pirmiausiai atliekant lyginamąją analizę bei pačios organizacijos vidinės
veiklos analizę. Toliau sistema projektuota pagal užsakovų pateiktus reikalavimus bei realizuota
pasirinktomis priemonėmis. Galiausiai sistema ištestuota ir įdiegta Kauno medicinos universiteto
ausų, nosies ir gerklės klinikose.
Parengta gerklų ligų diagnostikos informacinė sistema neapima labai didelio spektro
duomenų. Ji taikoma konkretiems atvejams, t.y. pacientų, sergančių gerklų ligomis, informacijos
ir tyrimų rezultatų kaupimui. Ši sistema palengvins darbą gydytojams, kuriems bus paprasčiau
priskirti visą tyrimo medžiagą konkrečiam pacientui per konkretų vizitą. Taip pat bus daug
paprasčiau tyrėjams, kurie norės rasti tyrimų informaciją apie tam tikrą ligą.

1. Analizės dalis
1.1.

Analizės tikslas

Analizės tikslas yra išsiaiškinti, kaip yra sudaryta ir kaip veikia visa organizacija, kurios darbo
vieta bus kompiuterizuojama. Tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, analizuojamos panašios sistemos,
detaliai aiškinamasi organizacijos struktūra, jos veikimo principai. Taip pat braižoma daug schemų,
kad būtų aiškiai suvokiamas perėjimas nuo visos organizacijos iki kompiuterizuojamos veiklos toje
organizacijoje.
1.2.

Lyginamoji analizė

Paieškojus radau UAB „InKOMPas“ siūlomą

medicinos įstaigos informacinę sistemą

„MEDinfo“. Ši įmonė profiliuojasi medicinos įstaigų kompiuterizavime. Pati sistema siūlo labai
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daug funkcijų. Registratūra gali naudotis registracijų žurnalu ir efektyviai registruoti pacientus
vizitam. Gydytojai savo ruožtu gali vesti pacientų ligos istorijos įrašus, diagnozes, tyrimų
rezultatus, taip pat formuoti paciento gydymo planus. Administracija turi galimybes gauti statistinę
visos sitemos informaciją, pavyzdžiui, paslaugų statistiką, gydytojų darbo statistiką, taip pat gali
filtruoti pacientus pagal įvairiausus kriterijus. Buhalterija gali pasinaudoti įvairiomis finansinėmis
ataskaitomis ir suvestinėmis.
Kaip matome, tai labai plataus pobūdžio, organizuojanti visą medicininės įmonės veiklą,
sistema. Kuriama gerklų ligų diagnostikos informacinė sistema, pavadinimu „INFOLARYNX“,
nėra tokios plačios apimties. Ji yra taikoma ligonių su gerklų ligomis duomenų registracijai ir
tyrimam. Šioje sistemoje pacientai registruojami įvedant duomenis, reikalingus būtent tokio
pobūdžio ligų tyrimui. Atskirai registruojami vizitai, o vizituose – tyrimų informaciją, pridedant
tyrimus nusakančius failus, tokius kaip nuotraukos, video ar garso įrašai. Sistema gali vartotis dar
viena kategorija vartotojų – tyrėjai, kurie visus duomenis sistemoje mato anonimiškus. Jie pagal
tam tikrą ligą gali išsifiltruoti norimą informaciją.
Ieškodama panašių sistemų, radau paciento registracijos internetu registravimosi formų. Tai
paciento registravimasis pasimatymui su gydytoju. Nors sistemos atliekama funkcija nėra tokia,
kaip kuriamos sistemos, tačiau šiokią tokią sąsają galima būtų įžvelgti.

Teoriškai pacientas

pirmiausiai turėtų pasinaudoti šia registravimosi pas gydytoją sistema, kad vėliau gydytojas per
apsilankymą galėtų registruoti tyrimus.
Kokią pacientų registravimosi formą siūlo „Northway“ medicinos centrai galima pamatyti
1.1.paveikslėlyje.
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1.1.pav. „Northway“ medicinos centro registravimosi forma

Tuo tarpu Baltijos ir Amerikos klinikos vizito registracijai pateikiama forma 1.2.
paveikslėlyje.

1.2.pav. Baltijos ir Amerikos klinikos registravimosi forma vizitui
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Palyginamoji sistemų lentelė:
1.1.lent. Palyginamoji sukurtų ir būsimos sistemų lentelė

Palyginimo
kriterijus
Sistemų
paskirtis

Įvedami
duomenys

Įvedami failai
Sąsajų langai

Sistemos
patikimumas

Įvedamų
duomenų
patikimumas

Lyginamos sistemos

Būsimoji sistema

Lyginamojoj analizėj
išnagrinėtų sistemų, kurių
langų pavyzdžiai pateikti,
pagrindinė paskirtis yra
registracija internetu į gydymo
įstaigą.
Lyginamosiose sistemose
įvedami duomenys yra tipiški
registracijos į gydymo įstaigą
duomenys. Nors, apimantys
šiek tiek daugiau nei tarkim
registruojantis telefonu.
Niekur nepaminėta
galimybė įvesti diagnostinius
failus į lyginamąsias sistemas.
Sistemų sąsajų langai yra
paprasti. Aišku, kurie
duomenys yra reikalaujami, o
kurių galima nevesti.

Būsimosios sistemos paskirtis nėra registruoti
paciento į gydymo įstaigą, ja pasinaudoti galima
po to, kai pacientas prisistatė pas gydytoją. Šiuo
atveju, pas gydytoją, dirbantį ausų, nosies ir
gerklės klinikoje ir tiriantį pacientus, kurie turi
kažkokią tai gerklų ligą.
Kadangi būsimąja sistema bus naudojamasi jau
po to, kai pacientas atvyksta pas gydytoją, kai
kurių registracijai būdingų duomenų nėra (tokių
kaip telefono numeris). Sistemoje registruojami
labiau ligos diagnostikai profiliuoti duomenys.

Kiek sistema, į kurią
suvedami duomenys, yra
patikima, eiliniam vartotojui
sunku pasakyti. Belieka
pasitikėti paslaugų tiekėjais.
Lyginamosiose sistemose
duomenis suveda eiliniai
vartotojai. Nors ir sužymėti,
kurie laukeliai yra privalomi,
niekas negali patikrinti, kiek
įvedami duomenys yra tikri.
Galima daug kartų
prisiregistruoti tokiose
sistemose, privedant
įvairiausių neegzistuojančių
duomenų. Prieš vedant
duomenis, net nereikia būt
užregistravus vartotojo vardo,
kas bent kiek sumažintų
piktnaudžiavimą sistema.

Būsimojoje sistemoje bus galima suvesti visus
gerklų ligų diagnostikai reikalingus failus,
peržiūrėti juos bei parsisiųsti.
Būsimosios sistemos langai tinkami
gydytojam naudotis. Kurie laukai yra privalomi ar
neprivalomi įvesti, atskirai nurodyta nėra,
kadangi į sistemą pacientus registruoja gydytojas,
kuris iš anksto žino, kuriuos langelius reikia
užpildyti. Bet tam atvejui, jei svarbus laukelis
būtų pamirštas, sistema išmestų apie tai
pranešimą.
Būsimojoje sistemoje registracijos formos nėra
prieinamos eiliniam vartotojui. Į sistemą gali
prisijungti trys vartotojai su skirtingom teisėm.
Neprisijungus į sistemą, nei jokios formos ar
duomenys prieinami nėra.
Kadangi būsimojoje sistemoje duomenis
suveda gydytojas (išimtinais atvejais gali ir
administratorius), tai jis į savo darbą žiūri
atsakingai ir specialiai klaidingų duomenų neves.
Bet tam, kad tikrai būtų išvengta netinkamo
sistemos naudojimosi, administratorius turi teisę
pašalinti gydytoją iš sistemos ir redaguoti įvestus
duomenis.
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1.3.

Organizacijos charakteristika

Kauno medicinos universiteto klinikų ausų, nosies ir gerklės ligų klinika bendradarbiauja su
UAB „Elinta“ tam, kad būtų įgyvendintas tarptautinių mokslo ir technologijos plėtros programų
agentūros „EUREKA“ projektas „Gerklų ligų diagnostinė sistema INFOLARYNX“.
Kauno medicinos universiteto klinikose ypatingas dėmesys kreipiamas medicinos paslaugų
kokybės gerinimui. Sėkmingai diegiamos naujausios diagnostikos ir gydymo technologijos.
Siekiant teikti kuo daugiau moksliniais įrodymais pagrįstų medicinos paslaugų, laipsniškai
diegiama kokybės sistema.
Gydymo įstaigoje dirba per tūkstantį aukštos kvalifikacijos gydytojų ir daugiau negu du
tūkstančiai slaugos personalo specialistų. Klinikų stacionare vienu metu gali būti gydoma iki 2000
pacientų. 15 pastatų įsikūrusios 34 profilinės klinikos.
Iš esmės, ausų, nosies ir gerklės klinikos veikla paklūsta standartiniems gydymo įstaigos
dėsniams. Klinikose yra retgistratūra, gydytojų kabinetai, ligonių guldymo palatos, dalis atsakinga
už ūkį. Siejant veiklą su kuriama diagnostikos informacine sistema, esminė dalis yra tyrimam
registruojami ligoniai, tyrimus atliekantys ir gydantys gydytojai, bei technikos, reikalingos
tyrimam, suteikimas. Tolesniuose žingsniuose, analizė bus siejama su šiais pagrindiniais veiksniais.

1.4. Organizacijos veiklos sąveikų modelis
Bendrai analizuojant organizacijos, šiuo atveju klinikų, veiklą, galima lengvai išdėstyti, kokie
personalo ištekliai yra reikalingi. Pirmiausiai reikia gydytojo specialisto, turinčio konkrečią darbo
vietą, toliau, žmogaus, atsakingo už personalą bei medicininius reikmenis, taip pat registratoriaus,
atsakingo už paciento registraciją. Tam, kad sistema pilnai funkcionuotų, reikalingi patys pacientai
bei medicininių reikmenų tiekėjai. Veiklos sąveikų modelis su veiklos darbuotojais visa tai ir
iliustruoja,1.3. paveikslėlis.
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1.3.pav. Ausų, nosies ir gerklės klinikų veiklos sąveikų modelis su veiklos darbuotojais

1.5. Veiklos tikslų modelis
Ausų, nosies ir gerklės klinikų veiklos tikslai yra iš esmės tokie, kaip ir visų klinikų. Panašūs
tikslai yra daugelio gydymo įstaigų. Yra labai svarbu gerinti paslaugų kokybę, kelti gydytojų
kvalifikaciją bei diegti naujas technologijas, 1.4. paveikslėlis.

1.4.pav. Ausų, nosies ir gerklės klinikų veiklos tikslų modelis
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1.6. Veiklos panaudojimo atvejų modelis
Ausų, nosies ir gerklės klinikų veikla, kaip ir visų gydymo įstaigų, yra susijusi su pacientų
gydymu. Pagrindiniai panaudojimo atvejai, paciento atžvilgiu, yra registracija pas gydytoją,
gydytojo konsultacija, tyrimų atlikimas bei gydymo gavimas, 1.5. paveikslėlis.

1.5.pav. Ausų, nosies ir gerklės klinikų pagrindinės veiklos atvejų modelis

12

1.7. Veiklos objektų modelis
Pagrindinis ausų, nosies ir gerklės klinikų veiklos objektas yra gydymo proceso valdymas. Su tuo
susiję tiekėjai, tiekiantys įrenginius ir medžiagas, taip pat personalas – gydytojai specialistai. Pacientai
pateikia savo duomenis registruodamiesi, taip pat gydymo proceso metu. Visa gauta informacija yra
perduodama tolesnei tyrimų analizei, 1.6. paveikslėlis.

1.6.pav. Ausų, nosies ir gerklės klinikų veiklos objektų modelis

1.8. Organizacinės struktūros modelis
Ausų, nosies ir gerklės klinikų struktūrą pagal atliekamas funkcijas, kurios labai susiję arba
dalinai susiję su kuriama sistema, sudaro administracija, registracija bei gydymo kabinetai, 1.7.
paveikslėlis.
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1.7.pav. Ausų, nosies ir gerklės klinikų struktūros modelis pagal atliekamas funkcijas

Pagrindinės ausų, nosies ir gerklės klinikų dalys, labiau susijusios su kompiuterizuojama
sistema yra administracija, registracija bei gydymo kabinetas. Panagrinėsime juos detaliau:
Administracija susijusi su įrenginių bei visų reikalingų medicininių reikmenų priėmimu, 1.8.
paveikslėlis.

1.8.pav. Ausų, nosies ir gerklės klinikų administracija

Registracijoj pacientas turi registruotis pas tam tikrą gydytoją specialistą. Pacientas pateikia
duomenis apie save, registratorius pagal pateiktus duomenis užveda paciento kortelę ir registruoja
pas gydytoją, 1.9. paveikslėlis.
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1.9.pav. Ausų, nosies ir gerklės klinikų registracija

Gydymo kabinete pacientas pateikia duomenis apie save, gydytojas konsultuoja pacientą,
atlieka reikiamus tyrimus, analizuoja tyrimų rezultatus ir galiausiai skiria tam tikrą gydymą, 1.10.
paveikslėlis.

1.10.pav. Ausų, nosies ir gerklės klinikų gydymo kabinetas
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1.9. Veiklos procesų diagramos
Pacientas ateidamas į klinikas pirmiausiai turi užsiregistruoti, pateikdamas informaciją apie
save. Registruotas pacientas toliau keliauja pas gydytoją, kur gauna konsultaciją, atliekami reikami
tyrimai. Visi tyrimų rezultatai yra kaupiami ir perduodami tolesnei analizei.
Šiuo atveju pacientas, patekęs pas gydytoją, bus registruojamas gerklų ligų diagnostikos
informacinėje sistemoje, jei dar nebuvo registruotas. Tada registruojamas paciento vizitas, atliekami
reikalingi tyrimai, tyrimai registruojami, analizuojami ir galiausiai skiriamas gydymas. Veiklos
procesų diagrama pateikiama 1.11. paveikslėlyje.

1.11.pav. Ausų, nosies ir gerklės klinikų veiklos procesų diagrama
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1.10.

Kompiuterizuojamų panaudojimo atvejų modelis

Kuriamoje informacinėje sistemoje yra trijų lygių vartotojai: administratorius, kuris prižiūri
ir reikalui esant tvarko ar kažką keičia sistemoje; gydytojas, kuris suveda visus duomenis apie
pacientą, registruoja vizitus bei tyrimus sistemoje; tyrėjas, kuris analizuoja pacientų tyrimų
rezultatus, 1.12. paveikslėlis.

1.12.pav. Kompiuterizuojamui pasirinkti gerklų ligų diagnostikos IS panaudojimo atvejai

Sistema praleidžia vartotoją į jam skirtą aplinką, patikrindama teises. Pagrindinė gydytojo
veikla – kortelės užvedimas, vizito registravimas, tyrimų registravimas. Tyrimų registravimas
susideda iš įvairių failų ir informacijos apie juos talpinimo sistemoje. Failų rūšys: video failai,
fotografijos, speech įrašai, voice įrašai, archyviniai failai, tekstiniai failai, .voc tipo failai. Prie video
failo galima pridėti tam tikrus parametrus. Prie foto failų galima atlikti skaičiavimus. Pagrindinė
tyrėjų veikla sistemoje – tyrimų rezultatų peržiūra. Panaudojimo atvejų schema pateikta 1.13.
paveikslėlyje.
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1.13.pav. Detalūs gerklų ligų diagnostikos IS panaudojimo atvejai

1.11.

Kompiuterizuojamos sistemos varianto pasirinkimas

•

Sistemos projektavimo įrankis MagicDraw UML 11.5

•

Sistemos serveryje turi būti įdiegtas Apache serveris

•

Sistemos duomenų bazė bus MySQL ([1], [3], [4])

•

Sistemos programavimo kalba PHP ([2], [3], [4])
18

1.12.

Informacijos sistemai keliami nefunkciniai reikalavimai
•

Sistema turi būti saugi: prie sistemos turi negalėti prisijungti jokie tam leidimo

neturintys vartotojai
•

Sistema turi būti apsaugota nuo netinkamų duomenų įvedimo: sistema apie klaidas

turi išmesti pranešimus
•

Prie sistemos prisijungę skirtingų teisių vartotojai turi matyti tik jiems skirtą aplinką

•

Sistemos valdymas turi būti aiškiai suprantamas ir tinkamas gydytojui

1.13.

Analizės išvados

1) Išanalizavę organizaciją ir jos veikimo principus, galime nesunkiai suvokti, kokią vietą joje
užims kompiuterizuojama sistema. Kompiuterizuota sistema priklausys ausų, nosies ir gerklės
profilinei klinikai.
2) Bus kompiuterizuotas bus pacientų kortelių užvedimas, vizitų registravimas, tyrimų laikymas,
taip pat tyrimų analizavimas.
3) Ši sistema į panašaus pobūdžio sistemas panši nebent tuo, kad joje užvedamos pacientų
kortelės bei registruojami vizitai. Funkcinio veikimo principais ji nėra labai panaši į jokią kitą
sistemą.
4) Gerklų ligų diagnostikos informacinė sistema kuriama būtent tos srities pacientų tyrimų
registravimui bei jų rezultatų analizavimui. Tiek paciento kortelėje, tiek vizitų registravimo
formoje yra specifiniai laukeliai, atitinkantys tik gerklų ligas turinčių pacientų informacijos
poreikius.
5) Suteikiama galimybė sistemoje talpinti tam tikrų tipų failus, kuriuose atsispindi atlikti tyrimai.
Prie failų pridedami reikalingi parametrai, komentarai.
6) Sistema apsaugota nuo vartotojų, kurie neturi tam teisės, prisijungimo.
7) Sistemos formų įvedimo laukeliai taip pat apsaugoti nuo netinkamų duomenų įvedimo. Tuo
atveju, jei vartotojas įveda netinkamus duomenis, sistema išveda klaidos pranešimą, kuris
paaiškina, ką vartotojas netinkamai įvedė.
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2. Techninė užduotis
Tvirtinu:.............................
Vedėjas: Rimantas Butleris
Suderinta:...........................
Vadovas: Rimantas Butleris
Data: 2007 m. kovo 15 d.
1. TECHNINĖ UŽDUOTIS
1.

TEMA:
Gerklų ligų diagnostikos informacinė sistema

2.

ANALITINIS IR TIRIAMASIS DARBAS:
2.1. Gydytojų poreikių analizavimas
2.2. Duomenų pateikimo analizavimas
2.3. Reikalavimų sistemai analizavimas

3.

SUPROJEKTUOTI, REALIZUOTI IR PARUOŠTI NAUDOJIMUI TURINIO VALDYMO SISTEMOS FUNKCIJAS:
3.1. Sistemos vartotojų valdymą
3.2. Sistemos pateikiamų duomenų valdymą
3.3. Į sistemą talpinamų failų valdymą

4.

PARUOŠTI SISTEMOS NAUDOJIMO DOKUMENTUS:
4.1. Gydytojo vadovą
4.2. Administratoriaus vadovą
4.3. Tyrėjo vadovą
4.4. Sistemos įdiegimo instrukciją

5.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI, PROGRAMINEI IR TECHNINEI ĮRANGAI
5.1. Sistemos schemų projektavimui naudoti paketą MagicDrawUML 11.5
5.2. Programavimo kalba PHP, duomenų bazių valdymo sistema MySQL
5.3. Serveryje turi būti įdiegtas Apache serveris, PHP palaikymas, MySQL palaikymas. Kliento
kompiuteryje turi būti įdiegta interneto naršyklė.

6.

REIKALAVIMAI DARBO PRISTATYMUI:
6.1. Pateikti darbo aprašą pagal pateiktą bakalauro darbo struktūrą
6.2. Pateikti diską su programų paketu, kontrolinio pavyzdžio duomenimis, bakalauro darbo
tekstu

IFA-3 gr. Studentė Renata Norbutaitė
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3. Sistemos projektas
3.1. Projekto tikslas
Projekto tikslas yra suprojektuoti sistemą pagal pateiktus reikalavimus ir atliktą analizę.
Sistemoje galima registruoti pacientus, jų vizitus, į serverį įkelti visus failus, susijusius su paciento
tyrimais. Paciento kortelėje registruojama pagrindinė paciento informacija, kuri, laikui bėgant, visai
nekinta, arba tikimybė jai pasikeisti nėra didelė. Paciento vizite registruojama informacija yra
besikeičianti kiekvieno vizito metu. Įkeliami failai įkėlimo metu gali būti komentuojami. Video
failai ir fotografijos turi papildomus parametrus.
3.2. Naudotas projektavimo procesas (ar metodas) ir projekto struktūra
Sistemos projektavimas buvo vykdomas etapais. Pirmiausiai išanalizuota organizacijos,
kurios darbo vieta turėjo būti kompiuterizuojama, veiklos struktūra. Buvo ieškoma analogiškų
sistemų ir jos lyginamos su norima kurti sistema. Pagal organizacijos veikimo principus,
nubraižytas organizacijos sąveikų modelis, o pagal organizacijos siekius - tikslų modelis.
Atsižvelgiant į organizacijos darbuotojus bei vartotojus, sukurtas pagrindinės veiklos atvejų
modelis, taip pat veiklos objektų modelis. Išanalizuoti padalinių veikimo principai ir pagal juos
nubraižytas organizacijos struktūros modelis bei veiklos procesų diagrama.
Kitas projekto kūrimo etapas buvo reikalavimų modelio kūrimas. Išanalizavus organizacijos
veiklą, pereita prie kompiuterizuojamos veiklos analizės. Detaliai išsiaiškinti reikalavimai ir pagal
juos braižoma norimos kurti sistemos panaudojimo atvejų diagrama. O taip pat kiekvieną
panaudojimo atvejį atitinkančios sekų diagramos (parodančios vartotojo sąveiką su sistema) su
specifikacijomis.
Toliau reikalavimai analizuojami, suprojektuojama esybių klasių diagrama bei veiklos klasių
diagrama. Pagal šias diagramas, bei turimus panaudojimo atvejus, braižomi analizės klasių
modeliai.
Projektavimo etape pagal esybių klasių diagramą gauname duomenų bazės schemą.
Panaudojimo atvejus atitinkančios sekų diagramos yra plečiamos pagal veikimą sistemos viduje.
Taip pat suprojektuojamas loginės architektūros modelis.
Paskutiniame etape sudaromos įdiegimo bei komponentų diagramos.
Projekto struktūros schema pateikiama 3.1. paveikslėlyje.
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3.1.pav. Projekto struktūra
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3.3.Reikalavimų specifikacija
Analizės dalyje, 1.13. paveikslėlyje, pavaizduota kompiuterizuojamų panaudojimo atvejų
diagrama. Kiekvienam panaudojimo atvejui braižoma sekų diagrama. Šios sekų diagramos yra
reikalavimų etapo ir vaizduoja vartotojo santikį su sistema. Detalios projekto etapo sekų diagramos
bus pateikiamos vėliau. Šiose diagramose pavaizduotos operacijos, kurios įvyksta sistema
naudojantis teisingai. Atvejai, kuriuose sistemos darbas sustotų ir sistema išmestų klaidos
pranešimą, nepateikiami. Visi galimi klaidingi sistemos pasinaudojimo atvejai bus išanalizuoti
sistemos testavimo skyriuje. Nors veiksmų atlikimui galimas ne vienas būdas, diagramose
pavaizduotos trumpiausios veiksmų sekos iki tikslinio rezultato.
Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti paciento kortelę“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir
gydytojo. Prie šio panaudojimo atvejo taip pat prieina ir tyrėjas. Sekos diagrama pateikiama 3.2.
paveikslėlyje ir specifikacija 3.1. lentelėje.

3.2. pav. Panaudojimo atvejo „Rodyti paciento kortelę“ išraiška sekų diagrama
3.1.lent. Panaudojimo atvejo „Rodyti paciento kortelę“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Rodyti paciento kortelę“
Aktorius
Gydytojas (gali būti ir tyrėjas)
Prieš sąlyga
Prisijungimas gydytojo teisėmis (gali būti ir
tyrėjo teisėmis)
Peržiūrėjimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas (ar tyrėjas) nori peržiūrėti esamo
paciento kortelę
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas išsirenka norimą pacientą iš sąrašo
Sistema atveria pasirinkto paciento kortelę
Po sąlyga
Gydytojas (ar tyrėjas) gali atlikti veiksmus su
pasirinkta paciento kortele
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Panaudojimo atvejo „Registruoti naują pacientą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir
gydytojo. Sekos diagrama pateikiama 3.3. paveikslėlyje ir specifikacija 3.2. lentelėje.

3.3. pav. Panaudojimo atvejo „Registruoti naują pacientą“ išraiška sekų diagrama

3.2.lent. Panaudojimo atvejo „Registruoti naują pacientą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Registruoti naują pacientą“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
Prisijungimas gydytojo teisėmis
Registravimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori registruoti naują pacientą
sistemoje
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas sukuria naują kortelę
Sistema sugeneruoja naujos kortelės kodą
Gydytojas suveda visus duomenis apie pacientą
• Sistema tikrina įvedamą paciento vardą,
pavardę, gimimo datą bei parametrus
• Jei randama klaida, sistema išmeta
pranešimą apie ją, išsaugodama visus
teisingai suvestus duomenis
• Jei klaidų nėra, sukuriama kortelė
Po sąlyga
Sistemoje išsaugomi naujo paciento
duomenys
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Panaudojimo atvejo „Redaguoti paciento duomenis“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir
gydytojo. Sekos diagrama pateikiama 3.4. paveikslėlyje ir specifikacija 3.3. lentelėje.

3.4. pav. Panaudojimo atvejo „Redaguoti paciento duomenis“ išraiška sekų diagrama

3.3.lent. Panaudojimo atvejo „Redaguoti paciento duomenis“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Redaguoti paciento duomenis“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
Prisijungimas gydytojo teisėmis
Redagavimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori redaguoti paciento kortelės
duomenis
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas atsidaro norimą kortelę redagavimui
Gydytojas redaguoja norimus paciento duomenis
• Sistema tikrina įvedamą paciento vardą,
pavardę, gimimo datą bei parametrus
• Jei randama klaida, sistema išmeta
pranešimą apie ją, išsaugodama visus
teisingai suvestus duomenis
• Jei klaidų nėra, išsaugomi redaguoti
duomenys
Po sąlyga
Sistemoje išsaugomi redaguoti paciento
duomenys
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Panaudojimo atvejo „Šalinti paciento kortelę“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir
gydytojo. Sekos diagrama pateikiama 3.5. paveikslėlyje ir specifikacija 3.4. lentelėje.

3.5. pav. Panaudojimo atvejo „Šalinti paciento kortelę“ išraiška sekų diagrama
3.4.lent. Panaudojimo atvejo „Šalinti paciento kortelę“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Šalinti paciento kortelę“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
Prisijungimas gydytojo teisėmis
Šalinimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori pašalinti paciento kortelę su
vizitais ir visais failais iš sistemos
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas sutinka pašalinti kortelę
• Šalinami su pacientu susiję failai
• Šalinami su pacientu susiję vizitai
• Šalinama kortelė
Po sąlyga
Ištrinti iš sistemos duomenys apie pacientą, jo
vizitus, tyrimų failus

Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti paciento vizitą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir
gydytojo. Prie šio panaudojimo atvejo taip pat prieina ir tyrėjas. Sekos diagrama pateikiama 3.6.
paveikslėlyje ir specifikacija 3.5. lentelėje.
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3.6.pav. Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti vizito duomenis“ išraiška sekų diagrama

3.5.lent. Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti vizito duomenis“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Peržiūrėti vizito duomenis“
Aktorius
Gydytojas (gali būti ir tyrėjas)
Prieš sąlyga
• Prisijungimas gydytojo teisėmis (gali
būti ir tyrėjo teisėmis)
• Pasirinktas pacientas
Vizito peržiūrėjimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas (ar tyrėjas) nori peržiūrėti
paciento vizitą
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas išsirenka norimą vizitą iš sąrašo
Sistema atveria pasirinkto paciento vizitą
Po sąlyga
Gydytojas (ar tyrėjas) gali atlikti veiksmus su
pasirinktu vizitu
Panaudojimo atvejo „Registruoti paciento vizitą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir
gydytojo. Sekos diagrama pateikiama 3.7. paveikslėlyje ir specifikacija 3.6. lentelėje.
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3.7.pav. Panaudojimo atvejo „Registruoti paciento vizitą“ išraiška sekų diagrama

3.6.lent. Panaudojimo atvejo „Registruoti paciento vizitą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Registruoti paciento vizitą“
Gydytojas
• Prisijungimas gydytojo teisėmis
• Pasirinktas pacientas
Vizito sukūrimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori registruoti paciento vizitą
sistemoje
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas sukuria vizitą
• Sistema sugeneruoja naujo vizito kodą
• Sistema sugeneruoja esamos dienos datą
• Sistema sugeneruoja vizito numerį
Gydytojas suveda visus duomenis apie vizitą
• Sistema tikrina įvedamo užkimimo
trukmės ir parametrų teisingumą
• Jei randama klaida, sistema išmeta
pranešimą apie ją, išsaugodama visus
teisingai suvestus duomenis
• Jei klaidų nėra, sukuriamas vizitas
Po sąlyga
Sistemoje išsaugomi duomenys apie naują vizitą
Aktorius
Prieš sąlyga
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Panaudojimo atvejo „Redaguoti paciento vizitą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir
gydytojo. Sekos diagrama pateikiama 3.8. paveikslėlyje ir specifikacija 3.7. lentelėje.

3.8.pav. Panaudojimo atvejo „Redaguoti paciento vizitą“ išraiška sekų diagrama

3.7.lent. Panaudojimo atvejo „Redaguoti paciento vizitą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Redaguoti paciento vizitą“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
• Prisijungimas gydytojo teisėmis
• Pasirinktas pacientas
Redagavimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori redaguoti paciento vizito
duomenis
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas atsidaro norimą vizitą redagavimui
Gydytojas redaguoja norimus vizito duomenis
• Sistema tikrina įvedamo užkimimo
trukmės ir parametrų teisingumą bei
datos teisingumą
• Jei randama klaida, sistema išmeta
pranešimą apie ją, išsaugodama visus
teisingai suvestus duomenis
• Jei klaidų nėra, išsaugomi redaguoti
duomenys
Po sąlyga
Sistemos išsaugomi redaguoto vizito duomenys
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Panaudojimo atvejo „Šalinti paciento vizitą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir
gydytojo. Sekos diagrama pateikiama 3.9. paveikslėlyje ir specifikacija 3.8. lentelėje.

3.9.pav. Panaudojimo atvejo „Šalinti paciento vizitą“ išraiška sekų diagrama

3.8.lent. Panaudojimo atvejo „Šalinti paciento vizitą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Šalinti paciento vizitą“
Gydytojas
• Prisijungimas gydytojo teisėmis
• Pasirinktas pacientas
Šalinimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori pašalinti paciento vizitą su
visais failais iš sistemos
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas sutinka pašalinti vizitą
• Šalinami su pacientu susiję failai
• Šalinamas vizitas
Po sąlyga
Ištrinti iš sistemos duomenys apie paciento
vizitą ir su vizitu susijusių tyrimų failų
duomenys taip pat ištrinti
Aktorius
Prieš sąlyga

Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti video failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir
gydytojo. Prie šio panaudojimo atvejo taip pat prieina ir tyrėjas. Sekos diagrama pateikiama 3.10.
paveikslėlyje ir specifikacija 3.9. lentelėje.
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3.10. pav. Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti video failą“ išraiška sekų diagrama
3.9.lent. Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti video failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Peržiūrėti video failą“
Aktorius
Gydytojas (gali ir tyrėjas)
Prieš sąlyga
• Prisijungimas gydytojo (ar tyrėjo)
teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Failo peržiūrėjimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori peržiūrėti prie vizito pridėto
paciento tyrimus video failo pavidalu
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas išsirenka norimą failą iš sąrašo
Sistema atveria pasirinktą failą lange
Failo parsisiuntimo sąlyga
Gydytojas nori išsisaugoti video failą savo
kompiuteryje tolesnei analizei
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas pasirenka parsisiųsti pasirinktą video
failą
Panaudojimo atvejo išplėtimas: parametrų
Gydytojas nori redaguoti video failo
redagavimo sužadinimo sąlyga
parametrus
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas atsidaro norimo failo parametrus
redagavimui
Gydytojas redaguoja failo parametrus
• Sistema tikrina įvedamus parametrus
• Jei randama klaida, sistema išmeta
pranešimą apie ją
• Jei klaidų nėra, išsaugomi redaguoti
duomenys
31

Po sąlyga

Gydytojas (ar tyrėjas) gali įvertinti tyrimų
rezultatus

Panaudojimo atvejo „Naujas video failas“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir gydytojo.
Sekos diagrama pateikiama 3.11. paveikslėlyje ir specifikacija 3.10. lentelėje.

3.11. pav. Panaudojimo atvejo „Naujas video failas“ išraiška sekų diagrama

3. 10.lent. Panaudojimo atvejo „Naujas video failas“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Naujas video failas“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
• Prisijungimas gydytojo teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Failo pridėjimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori pridėti prie vizito paciento
tyrimus video failo pavidalu
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas atsidaro video failo įkėlimo langą
Gydytojas suveda komentarus apie failą, failo
• Sistema sugeneruoja failo pavadinimą
parametrus, nurodo kelią iki failo
• Sistema tikrina įvedamų duomenų
teisingumą bei įvedamo failo tinkamumą
• Jei randama klaida, sistema išmeta
pranešimą apie ją, išsaugodama visus
teisingai suvestus duomenis
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Jei klaidų nėra, failas įkeliamas į serverį,
duomenys apie jį įrašomi į duomenų
bazę
Sistemoje išsaugoma informacija apie prie
vizito pridėtą video failą
•

Po sąlyga

Panaudojimo atvejo „Šalinti video failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir gydytojo.
Sekos diagrama pateikiama 3.12. paveikslėlyje ir specifikacija 3.11. lentelėje.

3.12. pav. Panaudojimo atvejo „Šalinti video failą“ išraiška sekų diagrama

3.11.lent. Panaudojimo atvejo „Šalinti video failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Šalinti video failą“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
• Prisijungimas gydytojo teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Šalinimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori pašalinti video failą iš
sistemos
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas sutinka pašalinti failą
• Šalinamas failas
Po sąlyga
Ištrinama informacija apie video failą
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Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti foto failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir gydytojo.
Prie šio panaudojimo atvejo taip pat prieina ir tyrėjas. Sekos diagrama pateikiama 3.13.
paveikslėlyje ir specifikacija 3.12. lentelėje.

3.13. pav. Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti foto failą“ išraiška sekų diagrama

3.12. lent. Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti foto failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Peržiūrėti foto failą“
Aktorius
Gydytojas (gali ir tyrėjas)
Prieš sąlyga
• Prisijungimas gydytojo (ar tyrėjo)
teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Failo peržiūrėjimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori peržiūrėti foto failą
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas išsirenka norimą failą iš sąrašo
Sistema atveria pasirinktą failą lange
Failo parsisiuntimo sąlyga
Gydytojas nori išsisaugoti foto failą savo
kompiuteryje tolesnei analizei
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas pasirenka parsisiųsti pasirinktą foto
failą
Panaudojimo atvejo išplėtimas: analizės
Gydytojas nori analizuoti foto failą
sužadinimo sąlyga
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas pasirenka atlikti failo analizę
Sistema kreipiasi i programą, kuri atlieka analizę
Po sąlyga
Gydytojas (ar tyrėjas) gali įvertinti tyrimų
rezultatus
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Panaudojimo atvejo „Pridėti foto failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir gydytojo.
Sekos diagrama pateikiama 3.14. paveikslėlyje ir specifikacija 3.13. lentelėje.

3.14. pav. Panaudojimo atvejo „Pridėti foto failą“ išraiška sekų diagrama
3.13. lent. Panaudojimo atvejo „Pridėti foto failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Pridėti foto failą“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
• Prisijungimas gydytojo teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Failo pridėjimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori pridėti prie vizito paciento
tyrimus foto failo pavidalu
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas atsidaro foto failo įkėlimo langą
Gydytojas suveda komentarus apie failą, nurodo
• Sistema sugeneruoja failo pavadinimą
kelią iki failo
• Sistema tikrina įvedamo failo tinkamumą
• Jei randama klaida, sistema išmeta
pranešimą apie ją
• Jei klaidų nėra, failas įkeliamas į serverį,
duomenys apie jį įrašomi į duomenų
bazę
Po sąlyga
Sistemoje išsaugoma informacija apie prie
vizito pridėtą foto failą
Panaudojimo atvejo „Šalinti foto failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir gydytojo.
Sekos diagrama pateikiama 3.15. paveikslėlyje ir specifikacija 3.14. lentelėje.
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3.15. pav. Panaudojimo atvejo „Šalinti foto failą“ išraiška sekų diagrama

3.14. lent. Panaudojimo atvejo „Šalinti foto failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Šalinti foto failą“
Gydytojas
• Prisijungimas gydytojo teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Šalinimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori pašalinti foto failą iš sistemos
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas sutinka pašalinti failą
• Šalinamas failas
Po sąlyga
Ištrinama informaciją apie foto failą
Aktorius
Prieš sąlyga

Panaudojimo atvejo „Rodyti speech failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir gydytojo.
Šis panaudojimo atvejis prieinamas ir tyrėjui. Sekos diagrama pateikiama 3.16. paveikslėlyje ir
specifikacija 3.15. lentelėje.

36

3.16. pav. Panaudojimo atvejo „Rodyti speech failą“ išraiška sekų diagrama

3.15. lent. Panaudojimo atvejo „Rodyti speech failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Rodyti speech failą“
Gydytojas (ar tyrėjas)
• Prisijungimas gydytojo(ar tyrėjo)
teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Failo peržiūrėjimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori peržiūrėti speech failą
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas išsirenka norimą failą
Sistema atveria pasirinktą failą
Failo parsisiuntimo sąlyga
Gydytojas nori išsisaugoti speech failą savo
kompiuteryje tolesnei analizei
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas pasirenka parsisiųsti pasirinktą
speech failą
Po sąlyga
Gydytojas (ar tyrėjas) gali įvertinti tyrimų
rezultatus
Aktorius
Prieš sąlyga

Panaudojimo atvejo „Pridėti speech failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir gydytojo.
Sekos diagrama pateikiama 3.17. paveikslėlyje ir specifikacija 3.16. lentelėje.
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3.17. pav. Panaudojimo atvejo „Pridėti speech failą“ išraiška sekų diagrama

3.16. lent. Panaudojimo atvejo „Pridėti speech failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Pridėti speech failą“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
• Prisijungimas gydytojo teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Failo pridėjimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori pridėti prie vizito paciento
tyrimus speech failo pavidalu
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas atsidaro speech failo įkėlimo langą
Gydytojas suveda komentarus apie failą, nurodo
• Sistema sugeneruoja failo pavadinimą
kelią iki failo
• Sistema tikrina įvedamo failo tinkamumą
• Jei randama klaida, sistema išmeta
pranešimą apie ją
• Jei klaidų nėra, failas įkeliamas į serverį,
duomenys apie jį įrašomi į duomenų
bazę
Po sąlyga
Sistemoje išsaugoma informacija apie prie
vizito pridėtą speech failą
Panaudojimo atvejo „Šalinti speech failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir gydytojo.
Sekos diagrama pateikiama 3.18. paveikslėlyje ir specifikacija 3.17. lentelėje.
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3.18. pav. Panaudojimo atvejo „Šalinti speech failą“ išraiška sekų diagrama

3.17. lent. Panaudojimo atvejo „Šalinti speech failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Šalinti speech failą“
Gydytojas
• Prisijungimas gydytojo teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Šalinimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori pašalinti speech failą iš
sistemos
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas sutinka pašalinti failą
• Šalinamas failas
Po sąlyga
Ištrinama informacija apie speech failą
Aktorius
Prieš sąlyga

Panaudojimo atvejo „Rodyti voice failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir gydytojo.
Šis panaudojimo atvejis prieinamas ir tyrėjui. Sekos diagrama pateikiama 3.19. paveikslėlyje ir
specifikacija 3.18. lentelėje.
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3.19. pav. Panaudojimo atvejo „Rodyti voice failą“ išraiška sekų diagrama

3.18.lent. Panaudojimo atvejo „Rodyti voice failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Rodyti voice failą“
Gydytojas
• Prisijungimas gydytojo (ar tyrėjo)
teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Failo peržiūrėjimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori peržiūrėti voice failą
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas išsirenka failą iš sąrašo
Sistema atveria pasirinktą failą
Failo parsisiuntimo sąlyga
Gydytojas nori išsisaugoti voice failą savo
kompiuteryje tolesnei analizei
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas pasirenka parsisiųsti pasirinktą voice
failą
Po sąlyga
Gydytojas (ar tyrėjas) gali įvertinti tyrimų
rezultatus
Aktorius
Prieš sąlyga
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Panaudojimo atvejo „Pridėti voice failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir gydytojo.
Sekos diagrama pateikiama 3.20. paveikslėlyje ir specifikacija 3.19. lentelėje.

3.20. pav. Panaudojimo atvejo „Pridėti voice failą“ išraiška sekų diagrama
3.19.lent. Panaudojimo atvejo „Pridėti voice failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Pridėti voice failą“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
• Prisijungimas gydytojo teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Failo pridėjimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori pridėti prie vizito paciento
tyrimus voice failo pavidalu
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas atsidaro voice failo įkėlimo langą
Gydytojas suveda komentarus apie failą, nurodo
• Sistema sugeneruoja failo pavadinimą
kelią iki failo
• Sistema tikrina įvedamo failo tinkamumą
• Jei randama klaida, sistema išmeta
pranešimą apie ją
• Jei klaidų nėra, failas įkeliamas į serverį,
duomenys apie jį įrašomi į duomenų
bazę
Po sąlyga
Sistemoje išsaugoma informacija apie prie
vizito pridėtą voice failą
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Panaudojimo atvejo „Šalinti voice failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir gydytojo.
Sekos diagrama pateikiama 3.21. paveikslėlyje ir specifikacija 3.20. lentelėje.

3.21. pav. Panaudojimo atvejo „Šalinti voice failą“ išraiška sekų diagrama

3.20.lent. Panaudojimo atvejo „Šalinti voice failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Šalinti voice failą“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
• Prisijungimas gydytojo teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Šalinimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori pašalinti voice failą iš sistemos
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas sutinka pašalinti failą
• Šalinamas failas
Po sąlyga
Ištrinama informacija apie voice failą

Panaudojimo atvejo „Pridėti txt failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir gydytojo.
Sekos diagrama pateikiama 3.22. paveikslėlyje ir specifikacija 3.21. lentelėje.
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3.22. pav. Panaudojimo atvejo „Pridėti txt failą“ išraiška sekų diagrama

3.21. lent. Panaudojimo atvejo „Pridėti txt failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Pridėti txt failą“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
• Prisijungimas gydytojo teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Failo pridėjimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori pridėti prie vizito paciento
tyrimus txt failo pavidalu
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas atsidaro txt failo įkėlimo langą
Gydytojas pasirenka kuriam speech ar voice
• Sistema sugeneruoja failo pavadinimą
failui tekstinis failas priklausys, nurodo kelią iki
• Sistema tikrina įvedamo failo tinkamumą
failo
• Jei randama klaida, sistema išmeta
pranešimą apie ją
• Jei klaidų nėra, failas įkeliamas į serverį,
duomenys apie jį įrašomi į duomenų
bazę
Po sąlyga
Sistemoje išsaugoma informacija apie prie
vizito pridėtą txt failą
Panaudojimo atvejo „Šalinti txt failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir gydytojo.
Sekos diagrama pateikiama 3.23. paveikslėlyje ir specifikacija 3.22. lentelėje.
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3.23. pav. Panaudojimo atvejo „Šalinti txt failą“ išraiška sekų diagrama
3.22. lent. Panaudojimo atvejo „Šalinti txt failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Šalinti txt failą“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
• Prisijungimas gydytojo teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Šalinimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori pašalinti tekstinį failą iš
sistemos
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas pasirenka voice arba speech failą
Gydytojas sutinka pašalinti failą, priklausantį
• Šalinamas failas
pasirinktam voice arba speech failui
Po sąlyga
Ištrinama informacija apie txt failą
Panaudojimo atvejo „Pridėti voc tipo failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir gydytojo.
Šioje diagramoje pavaizduotos operacijos, kurios įvyksta sistema naudojantis teisingai. Sekos
diagrama pateikiama 3.24. paveikslėlyje ir specifikacija 3.23. lentelėje.
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3.24. pav. Panaudojimo atvejo „Pridėti voc tipo failą“ išraiška sekų diagrama
3.23. lent. Panaudojimo atvejo „Pridėti voc tipo failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Pridėti voc tipo failą“
Gydytojas
• Prisijungimas gydytojo teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Failo pridėjimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori pridėti prie vizito paciento
tyrimus voc tipo failo pavidalu
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas atsidaro voc tipo failo įkėlimo langą
Gydytojas pasirenka kuriam speech ar voice
• Sistema sugeneruoja failo pavadinimą
failui tekstinis failas priklausys, nurodo kelią iki
• Sistema tikrina įvedamo failo tinkamumą
failo
• Jei randama klaida, sistema išmeta
pranešimą apie ją
• Jei klaidų nėra, failas įkeliamas į serverį,
duomenys apie jį įrašomi į duomenų
bazę
Po sąlyga
Sistemoje išsaugoma informacija apie prie
vizito pridėtą voc tipo failą
Aktorius
Prieš sąlyga

Panaudojimo atvejo „Šalinti voc tipo failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir gydytojo.
Sekos diagrama pateikiama 3.25. paveikslėlyje ir specifikacija 3.24. lentelėje.
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3.25. pav. Panaudojimo atvejo „Šalinti voc tipo failą“ išraiška sekų diagrama

3.24. lent. Panaudojimo atvejo „Šalinti voc tipo failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Šalinti voc tipo failą“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
• Prisijungimas gydytojo teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Šalinimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori pašalinti voc tipo failą iš
sistemos
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas pasirenka voice arba speech failą
Gydytojas sutinka pašalinti failą, priklausantį
• Šalinamas failas
pasirinktam voice arba speech failui
Po sąlyga
Ištrinama informacija apie voc tipo failą

Panaudojimo atvejo „Rodyti archyvinį failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir
gydytojo. Šis panaudojimo atvejis prieinamas ir tyrėjui. Sekos diagrama pateikiama 3.26.
paveikslėlyje ir specifikacija 3.25. lentelėje.
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3.26. pav. Panaudojimo atvejo „Rodyti archyvinį failą“ išraiška sekų diagrama

3.25. lent. Panaudojimo atvejo „Rodyti archyvinį failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Rodyti archyvinį failą“
Aktorius
Gydytojas (ar tyrėjas)
Prieš sąlyga
• Prisijungimas gydytojo(ar tyrėjo)
teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Failo peržiūrėjimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori peržiūrėti archyvinį failą
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas išsirenka norimą failą iš sąrašo
Sistema atveria pasirinktą failą lange
Failo parsisiuntimo sąlyga
Gydytojas nori išsisaugoti archyvinį failą
savo kompiuteryje tolesnei analizei
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas pasirenka parsisiųsti pasirinktą
archyvinį failą
Po sąlyga
Gydytojas (ar tyrėjas) gali įvertinti tyrimų
rezultatus
Panaudojimo atvejo „Pridėti archyvinį failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir
gydytojo. Sekos diagrama pateikiama 3.27. paveikslėlyje ir specifikacija 3.26. lentelėje.
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3.27. pav. Panaudojimo atvejo „Pridėti archyvinį failą“ išraiška sekų diagrama

3.26. lent. Panaudojimo atvejo „Pridėti archyvinį failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Pridėti archyvinį failą“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
• Prisijungimas gydytojo teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Failo pridėjimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori pridėti prie vizito paciento
tyrimus archyvinio failo pavidalu
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas atsidaro archyvinio failo įkėlimo
langą
Gydytojas suveda komentarus apie failą, nurodo
• Sistema sugeneruoja failo pavadinimą
kelią iki failo
• Sistema tikrina įvedamo failo tinkamumą
• Jei randama klaida, sistema išmeta
pranešimą apie ją
• Jei klaidų nėra, failas įkeliamas į serverį,
duomenys apie jį įrašomi į duomenų
bazę
Po sąlyga
Sistemoje išsaugoma informacija apie prie
vizito pridėtą archyvinį failą

Panaudojimo atvejo „Šalinti archyvinį failą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir
gydytojo. Sekos diagrama pateikiama 3.28. paveikslėlyje ir specifikacija 3.27. lentelėje.
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3.28. pav. Panaudojimo atvejo „Šalinti archyvinį failą“ išraiška sekų diagrama

3.27. lent. Panaudojimo atvejo „Šalinti archyvinį failą“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Šalinti archyvinį failą“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
• Prisijungimas gydytojo teisėmis
• Pasirinktas paciento vizitas
Šalinimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori pašalinti archyvinį failą iš
sistemos
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas sutinka pašalinti failą
• Šalinamas failas
Po sąlyga
Ištrinama informacija apie archyvinį failą

Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti pasirenkamuosius duomenis“ išraiška sekų diagrama tarp
sistemos ir gydytojo. Sekos diagrama pateikiama 3.29. paveikslėlyje ir specifikacija 3.28. lentelėje.
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3.29. pav. Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti pasirenkamuosius duomenis“ išraiška sekų diagrama
3.28.lent. Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti pasirenkamuosius duomenis“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Peržiūrėti pasirenkamuosius duomenis“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
Prisijungimas gydytojo teisėmis
Peržiūrėjimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori peržiūrėti pasirenkamuosius
duomenis
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas išsirenka norimą pasirenkamųjų
Sistema sugeneruoja pasirinkto tipo
reikšmių tipą iš sąrašo
pasirenkamųjų reikšmių sąrašą
Po sąlyga
Gydytojas gali atlikti norimus veiksmus su
pasirenkamąja reikšme

Panaudojimo atvejo „Pridėti pasirenkamąją reikšmę“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir
gydytojo. Sekos diagrama pateikiama 3.30. paveikslėlyje ir specifikacija 3.29. lentelėje.
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3.30. pav. Panaudojimo atvejo „Pridėti pasirenkamąją reikšmę“ išraiška sekų diagrama
3.29.lent. Panaudojimo atvejo „Pridėti pasirenkamąją reikšmę“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Pridėti pasirenkamąją reikšmę“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
Prisijungimas gydytojo teisėmis
Naujos reikšmės pridėjimo sužadinimo sąlyga Gydytojas nori pridėti naują pasirenkamąją
reikšmę
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas išsirenka norimą pasirenkamųjų
reikšmių tipą iš sąrašo
Gydytojas įveda pasirenkamąją reikšmę
• Sistema tikrina įvedamą reikšmę
• Jei randama klaida, sistema išmeta
pranešimą apie ją
• Jei klaidų nėra, nauja reikšmė įvedama
Po sąlyga
Į sistemą įrašoma norimo tipo pasirenkamoji
reikšmė

Panaudojimo atvejo „Redaguoti

pasirenkamąją reikšmę“ išraiška sekų diagrama tarp

sistemos ir gydytojo. Sekos diagrama pateikiama 3.31. paveikslėlyje ir specifikacija 3.30. lentelėje.
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3.31. pav. Panaudojimo atvejo „Redaguoti pasirenkamąją reikšmę“ išraiška sekų diagrama

3.30.lent. Panaudojimo atvejo „Redaguoti pasirenkamąją reikšmę“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Redaguoti pasirenkamąją reikšmę“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
Prisijungimas gydytojo teisėmis
Redagavimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori redaguoti pasirenkamąją
reikšmę
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas išsirenka norimą pasirenkamųjų
reikšmių tipą iš sąrašo
Gydytojas įveda pasirenkamąją reikšmę
• Sistema tikrina įvedamą reikšmę
• Jei randama klaida, sistema išmeta
pranešimą apie ją
• Jei klaidų nėra, reikšmė redaguojama
Po sąlyga
Į sistemą įrašoma norimo tipo paredaguota
pasirenkamoji reikšmė
Panaudojimo atvejo „Šalinti pasirenkamąją reikšmę“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir
gydytojo. Sekos diagrama pateikiama 3.32. paveikslėlyje ir specifikacija 3.31. lentelėje.

52

3.32. pav. Panaudojimo atvejo „Šalinti pasirenkamąją reikšmę“ išraiška sekų diagrama
3.31.lent. Panaudojimo atvejo „Šalinti pasirenkamąją reikšmę“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Šalinti pasirenkamąją reikšmę“
Aktorius
Gydytojas
Prieš sąlyga
Prisijungimas gydytojo teisėmis
Šalinimo sužadinimo sąlyga
Gydytojas nori pašalinti pasirenkamąją
reikšmę
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas išsirenka norimą pasirenkamųjų
reikšmių tipą iš sąrašo
Gydytojas pasirenka, kurią reikšmę pašalinti
• Sistema pašalina pasirenkamąją reikšmę
Po sąlyga

Pašalintos reikšmės daugiau panaudoti kaip
pasirenkamosios nebus galima

Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti tyrimų duomenis“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir
tyrėjo. Sekos diagrama pateikiama 3.33. paveikslėlyje ir specifikacija 3.32. lentelėje. Tyrėjas gali
naudotis sistema tyrimų duomenų peržiūrėjimui. Tyrėjas, kaip ir gydytojas ar administratorius, mato
pacientų korteles, vizitus bei pridėtus failus. Skirtingai nuo kitų vartotojų tipų, tyrėjas negali nieko
šalinti, redaguoti ar įkelti. Taip pat jis mato korteles, vizitus bei failų tyrimus anonimiškai. Visur,
kur tyrėjo veikla atitinka gydytojo veiklą, pažymėta gydytojo veiklos sekų diagramų
specifikacijose. Šioje schemoje pateikiamas vienas išskirtinai tyrėjui reikalingas panaudojimo
atvejis.
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3.33.pav. Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti tyrimų duomenis“ išraiška sekų diagrama
3.32.lent. Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti tyrimų duomenis“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Peržiūrėti tyrimų duomenis“
Aktorius
Tyrėjas (žinoma gali ir gydytojas)
Prieš sąlyga
Prisijungimas tyrėjo teisėmis
Vizitų filtravimo sąlyga
Tyrėjas nori peržiūrėti vizitus, pagal tam
tikrą diagnozę
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Tyrėjas pasirenka filtravimo kriterijų
Tyrėjas atfiltruoja vizitus pagal pasirinktą
Sistema atrenka vizitus, pagal pasirinktą
kriterijų
diagnozę, taip pat išveda failų skaičiavimo
sąrašą
Po sąlyga
Tyrėjas gali peržiūrėti atfiltruotus vizitus
Panaudojimo atvejo „Tikrinti sistemą“ išraiška sekų diagrama tarp sistemos ir
administratoriaus. Iš esmės administratorius paveldi visus panaudojimo atvejus iš gydytojo (IS
panaudojimo atvejai 1.13.pav.), tačiau turi galimybę atlikti tam tikrus veiksmus, kurių negali atlikti
joks kitas vartotojo tipas.
Panaudojimo atvejo „Tikrinti sistemą“

dalies „Keisti prisijungimo duomenis“ sekos

diagrama pateikiama 3.34. paveikslėlyje ir specifikacija 3.33. lentelėje.
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3.34.pav. Panaudojimo atvejo „Keisti prisijungimo duomenis“ išraiška sekų diagrama
3.33.lent. Panaudojimo atvejo „Keisti prisijungimo duomenis“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Keisti prisijungimo duomenis“
Aktorius
Administratorius
Prieš sąlyga
Prisijungimas administratoriaus teisėmis
Duomenų keitimo sąlyga
Administratorius nori pakeisti prisijungimo
vardą ar slaptažodį
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Administratorius pasirenka norimą keisti
reikšmę
Administratorius įveda naują reikšmę
• Sistema tikrina įvedamą reikšmę
• Jei randama klaida, sistema išmeta
pranešimą apie ją
• Jei klaidų nėra, reikšmė redaguojama
Po sąlyga
Į sistemą įvedamas pakeistas slaptažodis ar
vartotojo vardas
Panaudojimo atvejo „Tikrinti sistemą“ dalies „Šalinti gydytoją iš sistemos“ sekos diagrama
pateikiama 3.35. paveikslėlyje ir specifikacija 3.34. lentelėje.
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3.35.pav. Panaudojimo atvejo „Šalinti gydytoją iš sistemos“ išraiška sekų diagrama
3.34.lent. Panaudojimo atvejo „Šalinti gydytoją iš sistemos“ specifikacija

Panaudojimo atvejis „Šalinti gydytoją iš sistemos“
Aktorius
Administratorius
Prieš sąlyga
Prisijungimas administratoriaus teisėmis
Šalinimo sužadinimo sąlyga
Administratorius nori pašalinti gydytoją,
kuris nebesinaudos sistema, iš jos
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
Gydytojas išsirenka pasirenkamųjų reikšmių tipą
„gydytojas“ iš sąrašo
Gydytojas pasirenka, kurį gydytoją pašalinti
• Sistema pašalina gydytoją
Po sąlyga

Pašalinto gydytojo reikšmės daugiau panaudoti
kaip pasirenkamosios nebus galima
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3.4.Panaudojimo atvejų realizacijos ir analizės klasių diagramos
Po to, kai vartotojas prisijungia prie sistemos, pirmiausiai jam pateikiamas pacientų sąrašo
langas, iš kurio galima patekti į paciento kortelę. Skirtingai nuo administratoriaus ir gydytojo,
tyrėjas nemato paciento vardų ar pavardžių, tik jų kodus. Po to, kai esama paciento kortelėje, galima
ją redaguoti, šalinti iš sistemos, bei galima sukurti naują kortelę. Pacientų kortelės rodymo,
įterpimo, redagavimo, šalinimo panaudojimo atvejų analizės diagrama pateikta 3.36. paveikslėlyje.

3.36. Pacientų kortelės rodymo, įterpimo, redagavimo, šalinimo panaudojimo atvejų analizės diagrama

Nors prisijungus prie sistemos pirmiausiai pateikiamas pacientų sąrašo langas, vizitus
galima pamatyti ir neatidarius paciento kortelės. Tam skirtas pacientų vizitų sąrašo langas. Iš ten
galima pasirinkti norimą vizitą. Atidarius vizito kortelę, galima atlikti veiksmus su ja. Vizito kortelę
galima redaguoti, šalinti iš sistemos bei sukurti naują vizitą. Tarp vizitų galima vaikščioti vizito
rodymo lange, nebūtina grįžti į sąrašo langą. Pacientų vizitų rodymo, įterpimo, redagavimo,
šalinimo panaudojimo atvejų analizės diagrama pateikta 3.37. paveikslėlyje.
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3.37. Pacientų vizito rodymo, įterpimo, redagavimo, šalinimo panaudojimo atvejų analizės diagrama

Pagrindinio tyrėjui priklausančio panaudojimo atvejo analizės diagrama pateikiama 3.38.
paveikslėlyje. Tyrėjas iš vizitų sąrašo lango gali patekti į filtruotų vizitų sąrašo langą. Filtravimas
vyksta pasirinkus tam tikrą diagnozės tipą.

3.38. Tyrimų peržiūrėjimo panaudojimo atvejo analizės diagrama
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Prisijungus prie sistemos ir pasirinkus norimą vizitą, galima įkelti į sistemą su tuo vizitu
susijusį video failą. Taip pat galima jį peržiūrėti bei šalinti.

Video failo peržiūrėjimo, įkėlimo ir

šalinimo panaudojimo atvejų analizės diagrama pateikta 3.39. paveikslėlyje.

3.39. Video failo peržiūrėjimo, įterpimo ir šalinimo panaudojimo atvejų analizės diagrama
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Prisijungus prie sistemos ir pasirinkus norimą vizitą, galima įkelti į sistemą su tuo vizitu
susijusį foto failą. Taip pat galima jį peržiūrėti bei šalinti.

Foto failo peržiūrėjimo, įkėlimo ir

šalinimo panaudojimo atvejų analizės diagrama pateikta 3.40. paveikslėlyje.

3.40. Foto failo peržiūrėjimo, įterpimo ir šalinimo panaudojimo atvejų analizės diagrama
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Prisijungus prie sistemos ir pasirinkus norimą vizitą, galima įkelti į sistemą su tuo vizitu
susijusį archyvinį failą. Taip pat galima jį peržiūrėti bei šalinti.

Archyvinio failo peržiūrėjimo,

įkėlimo ir šalinimo panaudojimo atvejų analizės diagrama pateikta 3.41. paveikslėlyje.

3.41. Archyvinio failo peržiūrėjimo, įterpimo ir šalinimo panaudojimo atvejų analizės diagrama
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Prisijungus prie sistemos ir pasirinkus norimą vizitą, galima įkelti į sistemą su tuo vizitu
susijusį „speech“ failą. Taip pat galima jį peržiūrėti bei šalinti. Kadangi su failu yra susiję (nors
nebūtinai) tekstiniai ir voc tipo failai, schemoje pavaizduoti neatsiejami veiksmai su jais. „Speech“
failo peržiūrėjimo, įterpimo, šalinimo, taip pat susijusių tekstinių failų peržiūrėjimo ir šalinimo bei
voc tipo failų šalinimo panaudojimo atvejų analizės diagrama pateikta 3.42. paveikslėlyje.

3.42. Speech failo peržiūrėjimo, įterpimo, šalinimo, taip pat susijusių tekstinių failų peržiūrėjimo ir šalinimo
bei voc tipo failų šalinimo panaudojimo atvejų analizės diagrama
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Prisijungus prie sistemos ir pasirinkus norimą vizitą, galima įkelti į sistemą su tuo vizitu
susijusį „voice“ failą. Taip pat galima jį peržiūrėti bei šalinti. Kadangi su failu yra susiję (nors
nebūtinai) tekstiniai ir voc tipo failai, schemoje pavaizduoti neatsiejami veiksmai su jais. „Voice“
failo peržiūrėjimo, įterpimo, šalinimo, taip pat susijusių tekstinių failų peržiūrėjimo ir šalinimo bei
voc tipo failų šalinimo panaudojimo atvejų analizės diagrama pateikta 3.43. paveikslėlyje.

3.43. Voice failo peržiūrėjimo, įterpimo, šalinimo, taip pat susijusių tekstinių failų peržiūrėjimo ir šalinimo
bei voc tipo failų šalinimo panaudojimo atvejų analizės diagrama
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Prisijungus prie sistemos ir pasirinkus norimą vizitą, galima įkelti į sistemą su tuo vizitu
susijusį tekstinį failą. Tekstinio failo įkėlimas neatsiejamai susiejamas su „speech“ arba „voice“
failu. Jei nei vieno iš jų nėra, tekstinio failo įkelti į sistemą negalima. Tai garsinių failų dalis.
Tekstinio failo įkėlimo panaudojimo atvejo analizės diagrama pateikta 3.44. paveikslėlyje.

3.44. Tekstinio failo įkėlimo panaudojimo atvejo analizės diagrama
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Prisijungus prie sistemos ir pasirinkus norimą vizitą, galima įkelti į sistemą su tuo vizitu
susijusį voc tipo failą. Voc tipo failo įkėlimas neatsiejamai susiejamas su „speech“ arba „voice“
failu. Jei nei vieno iš jų nėra, voc tipo failo įkelti į sistemą negalima. Tai garsinių failų dalis. Voc
tipo failo įkėlimo panaudojimo atvejo analizės diagrama pateikta 3.45. paveikslėlyje.

3.45. Voc tipo failo įkėlimo panaudojimo atvejo analizės diagrama
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Prisijungus prie sistemos galima atlikti daug įvairių veiksmų su pasirenkamosiomis
reikšmėmis. Administratorius išskirtinai gali redaguoti prisijungimo reikšmę ir šalinti gydytoją.
Taip pat ir gydytojui prieinami veiksmai: naujo gydytojo įvedimas, redagavimas, taip pat diagnozės,
išsilavinimo bei vartotojo tipų reikšmių įterpimas, šalinimas bei redagavimas. Veiksmų su
prisijungimo ir pasirenkamosiomis reikšmėmis panaudojimo atvejų analizės diagrama pateikta 3.46.
paveikslėlyje.

3.46. Veiksmų su prisijungimo ir pasirenkamosiomis reikšmėmis panaudojimo atvejų analizės diagrama
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3.5.Sistemos loginė architektūra
Visą sistemą galima suskirstyti į tris pagrindinius lygius. Pirmas lygis – paciento lygis. Tai
pagrindiniai paciento duomenys. Antras lygis – vizito lygis. Duomenys apie paciento vizitą. Ir
trečias lygis – failų lygis. Įvairių tipų failų duomenys. Lygių loginė schema pateikiama 3.47.
paveikslėlyje.

3.47. pav. Trijų lygių loginė schema

Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos loginė architektūra pateikiama 3.48.
paveikslėlyje. Pateikiami pagrindiniai sistemos paketai, kuriuose atvaizduojami sistemos langai.
Šioje sistemoje pagrindiniai veiksmai yra pateikiami ir atliekami atskiruose languose.
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3.47. pav. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos loginė architektūra
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3.6.Panaudojimo atvejų sekų diagramos
Prisijungiant prie sistemos, tikrinamos prisijungimo teisės. Jei vartotojas neturi teisės jungtis
prie sistemos, sistema grąžina klaidą apie prisijungimą. Kitu atveju, sistema prijungia vartotoją prie
jam skirtos aplinkos. Bet kuriuo atveju, visiems vartotojams pirmiausiai atveriamas langas su
pacientų sąrašu. Sekos diagrama pateikiama 3.48. paveikslėlyje.

3.48. pav. Prisijungimo prie sistemos sekos diagrama

Prisijungus prie sistemos iš pacientų sąrašo galima pasirinkti norimą pacientą ir patekti į jo
kortelę. Šis panaudojimo atvejis galimas visiems trims vartotojų tipams. Sekos diagrama pateikiama
3.49. paveikslėlyje.

3.49. pav. Paciento kortelės peržiūrėjimo sekos diagrama

Atvėrus kortelę galima atlikti pagrindinius veiksmus su ja. Šis panaudojimo atvejis galimas
gydytojui ir administratoriui. Naujos kortelės sukūrimo schema pateikiama 3.50. paveikslėlyje,
redagavimo schema pateikiama 3.51. paveikslėlyje, šalinimo schema pateikiama 3.52.
paveikslėlyje.
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Norint sukurti naują kortelę, reikia atverti naujos kortelės kūrimo langą, jame sistema jau
sugeneravus naujo paciento kodą. Tada reikia užpildyti formos laukus. Formos laukai, kuriuose
įvedamas paciento vardas, pavardė, gimimo data ir įvairūs parametrai, yra tikrinami ir įvedus juos
neteisingai, sistema išveda pranešimą apie klaidą. Sėkmingai sukūrus paciento kortelę, ji atveriama
paciento kortelės lange.

3.50. pav. Naujos paciento kortelės sukūrimo sekos diagrama

Pasirinkus redagavimo režimą, yra tikrinami, ar teisingai suvesti visi tie laikai, kurie buvo
tikrinami ir naujos kortelės kūrimo metu. Paciento kodo redaguoti negalima. Atlikus reikiamus
redagavimus, redaguota kortelė rodoma pciento kortelės lange.
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3.51. pav. Paciento kortelės redagavimo sekos diagrama

Gydytojas ir administratorius gali korteles šalinti be apribojimų, tiesa, sistema pasiklausia,
ar tikrai vartotojas ryžtasi tam veiksmui. Jei tikrai norima šalinti kortelę, taip pat šalinami ir visi su
tuo pacientu susiję vizitai, bei su tais vizitais susiję failai.
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3.52. pav. Paciento kortelės šalinimo sekos diagrama

Tyrėjams skirtas panaudojimo atvejis – filtruotų vizitų sąrašo rodymas. Prie šio
panaudojimo atvejo gali prieiti ir gydytojas, ir administratorius. Vartotojas, pasirinkęs filtruoto
sąrašo rodymo langą, pasirenka jame, pagal kurią diagnozę norima filtruoti. Sistema išveda filtruotą
vizitų sąrašą bei su pasirinkta diagnoze susijusių failų skaičiavimą. Filtravimo sekos diagrama
pateikiama 3.53. paveikslėlyje.

3.53. pav. Filtruoto failų sąrašo rodymo sekos diagrama

Iš sąrašo pasirinkus norimą vizitą, galima patekti į vizito rodymo langą. Šis panaudojimo
atvejis galimas visiems trims vartotojų tipams. Sekos diagrama pateikiama 3.54. paveikslėlyje.
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3.54. pav. Vizito rodymo sekos diagrama

Atvėrus vizitą galima atlikti pagrindinius veiksmus su juo. Šis panaudojimo atvejis galimas
gydytojui ir administratoriui. Naujo vizito sukūrimo schema pateikiama 3.55. paveikslėlyje,
redagavimo schema pateikiama 3.56. paveikslėlyje, šalinimo schema pateikiama 3.57.
paveikslėlyje.
Norint sukurti naują vizitą, reikia atverti naujo vizito kūrimo langą, jame sistema jau
sugeneravus naujo vizito kodą. O taip pat vizito numerį, bei esamos dienos datą. Tada reikia
užpildyti formos laukus. Formos laukai, kuriuose įvedami įvairūs parametrai, yra tikrinami ir,
įvedus juos neteisingai, sistema išveda pranešimą apie klaidą. Sėkmingai sukūrus paciento vizitą, jis
atveriamas vizito kortelės lange.
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3.55. pav. Naujo vizito sukūrimo sekos diagrama

Pasirinkus redagavimo režimą, yra tikrinami, ar teisingai suvesti visi tie laukai, kurie buvo
tikrinami ir naujo vizito kūrimo metu. Vizito kodo ir vizito numerio redaguoti negalima. Tiesa,
vizito redagavimo atveju, vizito datą redaguoti galima. Atlikus reikiamus redagavimus, redaguotas
vizitas rodomas vizito kortelės lange.

3.56. pav. Vizito redagavimo sekos diagrama
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Gydytojas ir administratorius gali vizitus šalinti be apribojimų, tiesa, sistema pasiklausia, ar
tikrai vartotojas ryžtasi tam veiksmui. Jei tikrai norima šalinti vizitą, taip pat šalinami ir visi su tuo
vizitu susiję failai.

3.57. pav. Vizito šalinimo sekos diagrama

Vizite pasirinkus vizitų failų rodymą, sistema pateikia failų sąrašą. Tame sąraše pasirinkus
video failą, atveriamas video failas rodymui. Yra nuoroda failo parsisiuntimui, taip pat rodomi
video failo parametrai. Video failo rodymo sekos diagrama pateikiama 3.58. paveikslėlyje.

3.58. pav. Video failo rodymo sekos diagrama

Pasirinkus failo įkėlimo funkciją, atveriamas langas kuriame reikia nurodyti įkeliamą failą,
suvesti video failo parametrus, jei reikia. Sistema tikrina, ar tinkamas įvedamas failas, ar tinkami
parametrai. Klaidos atveju, sistema išveda pranešimą. Jei failas sėkmingai įkeltas, sistema atveria
failų sąrašo langą. Failo įkėlimo į sistemą sekos diagrama pateikiama 3.59. paveikslėlyje.
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3.59. pav. Video failo įkėlimo sekos diagrama

Gydytojas ir administratorius gali video failus šalinti be apribojimų, tiesa, sistema
pasiklausia, ar tikrai vartotojas ryžtasi tam veiksmui. Pašalinus failą, grįžtama į failų sąrašo langą.
Failo šalinimo sekos diagrama pateikiama 3.60. paveikslėlyje.

3.60. pav. Video failo šalinimo sekos diagrama

Vizite pasirinkus vizitų failų rodymą, sistema pateikia failų sąrašą. Tame sąraše pasirinkus
foto failą, atveriamas foto failas rodymui. Yra nuoroda failo parsisiuntimui. Taip pat yra nuoroda
parametrų skaičiavimo lango atvėrimui. Foto failo rodymo sekos diagrama pateikiama 3.61.
paveikslėlyje.
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3.61. pav. Foto failo rodymo sekos diagrama

Pasirinkus failo įkėlimo funkciją, atveriamas langas kuriame reikia nurodyti įkeliamą failą.
Sistema tikrina, ar tinkamas įvedamas failas. Klaidos atveju, sistema išveda pranešimą. Jei failas
sėkmingai įkeltas, sistema atveria failų sąrašo langą. Failo įkėlimo į sistemą sekos diagrama
pateikiama 3.62. paveikslėlyje.

3.62. pav. Foto failo įkėlimo sekos diagrama

Gydytojas ir administratorius gali foto failus šalinti be apribojimų, tiesa, sistema pasiklausia,
ar tikrai vartotojas ryžtasi tam veiksmui. Pašalinus failą, grįžtama į failų sąrašo langą. Failo
šalinimo sekos diagrama pateikiama 3.63. paveikslėlyje.
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3.63. pav. Foto failo šalinimo sekos diagrama

Vizite pasirinkus vizitų failų rodymą, sistema pateikia failų sąrašą. Tame sąraše pasirinkus
speech failą, atveriamas speech failas rodymui. Yra nuoroda failo parsisiuntimui. Taip pat nuorodos
parsisiųsti susijusius tekstinius ar voc tipo failus. Kartu su speech failu rodomas tekstinio failo
turinys. Speech failo rodymo sekos diagrama pateikiama 3.64. paveikslėlyje.

3.64. pav. Speech failo rodymo sekos diagrama

Pasirinkus failo įkėlimo funkciją, atveriamas langas kuriame reikia nurodyti įkeliamą failą.
Sistema tikrina, ar tinkamas įvedamas failas. Klaidos atveju, sistema išveda pranešimą. Jei failas
sėkmingai įkeltas, sistema atveria failų sąrašo langą. Failo įkėlimo į sistemą sekos diagrama
pateikiama 3.64. paveikslėlyje.
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3.65. pav. Speech failo įkėlimo sekos diagrama

Gydytojas ir administratorius gali speech failus šalinti be apribojimų, tiesa, sistema
pasiklausia, ar tikrai vartotojas ryžtasi tam veiksmui. Pašalinus failą, grįžtama į failų sąrašo langą.
Failo šalinimo sekos diagrama pateikiama 3.66. paveikslėlyje.

3.66. pav. Speech failo šalinimo sekos diagrama

Vizite pasirinkus vizitų failų rodymą, sistema pateikia failų sąrašą. Tame sąraše pasirinkus
voice failą, atveriamas voice failas rodymui. Yra nuoroda failo parsisiuntimui. Taip pat nuorodos
parsisiųsti susijusius tekstinius ar voc tipo failus. Kartu su voice failu rodomas tekstinio failo
turinys.Voice failo rodymo sekos diagrama pateikiama 3.67. paveikslėlyje.
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3.67. pav. Voice failo rodymo sekos diagrama

Pasirinkus failo įkėlimo funkciją, atveriamas langas kuriame reikia nurodyti įkeliamą failą.
Sistema tikrina, ar tinkamas įvedamas failas. Klaidos atveju, sistema išveda pranešimą. Jei failas
sėkmingai įkeltas, sistema atveria failų sąrašo langą. Failo įkėlimo į sistemą sekos diagrama
pateikiama 3.68. paveikslėlyje.

3.69. pav. Voice failo įkėlimo sekos diagrama

Gydytojas ir administratorius gali voice failus šalinti be apribojimų, tiesa, sistema
pasiklausia, ar tikrai vartotojas ryžtasi tam veiksmui. Pašalinus failą, grįžtama į failų sąrašo langą.
Failo šalinimo sekos diagrama pateikiama 3.70. paveikslėlyje.
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3.70. pav. Voice failo šalinimo sekos diagrama

Vizite pasirinkus vizitų failų rodymą, sistema pateikia failų sąrašą. Tame sąraše pasirinkus
archyvinį failą, atveriamas archyvinio failo langas.. Yra nuoroda failo parsisiuntimui. Archyvinio
failo rodymo sekos diagrama pateikiama 3.71. paveikslėlyje.

3.71. pav. Archyvinio failo rodymo sekos diagrama

Pasirinkus failo įkėlimo funkciją, atveriamas langas kuriame reikia nurodyti įkeliamą failą.
Sistema tikrina, ar tinkamas įvedamas failas. Klaidos atveju, sistema išveda pranešimą. Jei failas
sėkmingai įkeltas, sistema atveria failų sąrašo langą. Failo įkėlimo į sistemą sekos diagrama
pateikiama 3.72. paveikslėlyje.
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3.72. pav. Archyvinio failo įkėlimo sekos diagrama

Gydytojas ir administratorius gali archyvinius failus šalinti be apribojimų, tiesa, sistema
pasiklausia, ar tikrai vartotojas ryžtasi tam veiksmui. Pašalinus failą, grįžtama į failų sąrašo langą.
Failo šalinimo sekos diagrama pateikiama 3.73. paveikslėlyje.

3.73. pav. Archyvinio failo šalinimo sekos diagrama

Vizite pasirinkus vizitų failų rodymą, sistema pateikia failų sąrašą. Tame sąraše pasirinkus
voice ar speech failą, atveriamas failas rodymui. Kartu su voice ar speech failu rodomas tekstinio
failo turinys. Tekstinio failo rodymo sekos diagrama pateikiama 3.74. paveikslėlyje.
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3.74. pav. Tekstinio failo rodymas sekos diagrama

Pasirinkus failo įkėlimo funkciją, atveriamas langas kuriame reikia nurodyti įkeliamą failą.
Sistema tikrina, ar tinkamas įvedamas failas. Klaidos atveju, sistema išveda pranešimą. Jei failas
sėkmingai įkeltas, sistema atveria failų sąrašo langą. Failo įkėlimo į sistemą sekos diagrama
pateikiama 3.75. paveikslėlyje.

3.74. pav. Tekstinio failo įkėlimo sekos diagrama

Gydytojas ir administratorius gali tekstinius failus šalinti be apribojimų, tiesa, sistema
pasiklausia, ar tikrai vartotojas ryžtasi tam veiksmui. Pašalinus failą, grįžtama į failų sąrašo langą.
Failo šalinimo sekos diagrama pateikiama 3.75. paveikslėlyje.
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3.74. pav. Tekstinio failo šalinimo sekos diagrama

Pasirinkus failo įkėlimo funkciją, atveriamas langas kuriame reikia nurodyti įkeliamą failą.
Sistema tikrina, ar tinkamas įvedamas failas. Klaidos atveju, sistema išveda pranešimą. Jei failas
sėkmingai įkeltas, sistema atveria failų sąrašo langą. Failo įkėlimo į sistemą sekos diagrama
pateikiama 3.75. paveikslėlyje.

3.75. pav. Voc tipo failo įkėlimo sekos diagrama

Gydytojas ir administratorius gali voc tipo failus šalinti be apribojimų, tiesa, sistema
pasiklausia, ar tikrai vartotojas ryžtasi tam veiksmui. Pašalinus failą, grįžtama į failų sąrašo langą.
Failo šalinimo sekos diagrama pateikiama 3.76. paveikslėlyje.

84

3.76. pav. Voc tipo failo šalinimo sekos diagrama

Pasirenkamąją reikšmę gali įterpti tiek gydytojas, tiek administratorius. Pasirenkamųjų
reikšmių tipų lange pasirenkamas pasirenkamosios reikšmės tipas ir tuomet atidaromas reikšmių
sąrašo langas. Įrašoma nauja reikšmė, ji yra tikrinama. Jei reikšmė yra tinkama, ji įvedama į
sistemą. Pasirenkamųjų reikšmių įterpimo sekos diagrama pateikiama 3.77. paveikslėlyje.

3.77. pav. Pasirenkamųjų reikšmių įterpimo sekos diagrama

Pasirenkamąją reikšmę gali redaguoti tiek gydytojas, tiek administratorius. Pasirenkamųjų
reikšmių tipų lange pasirenkamas pasirenkamosios reikšmės tipas ir tuomet atidaromas reikšmių
sąrašo langas. Įrašoma redaguojamoji reikšmė, ji yra tikrinama. Jei reikšmė yra tinkama, ji įvedama
į sistemą vietoj pasirinktos redaguoti reikšmės. Pasirenkamųjų reikšmių redagavimo sekos diagrama
pateikiama 3.78. paveikslėlyje.
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3.78. pav. Pasirenkamųjų reikšmių redagavimo sekos diagrama

Pasirenkamąją reikšmę gali šalinti tiek gydytojas, tiek administratorius. Tik gydytojo
reikšmės šalinimas yra išskirtinai administratoriaus privilegija. Pasirenkamųjų reikšmių tipų lange
pasirenkamas pasirenkamosios reikšmės tipas ir tuomet atidaromas reikšmių sąrašo langas.
Pasirenkama šalinti reikšmė yra šalinama iš sistemos. Pasirenkamųjų reikšmių šalinimo sekos
diagrama pateikiama 3.79. paveikslėlyje.

3.79. pav. Pasirenkamųjų reikšmių šalinimo sekos diagrama

Prisijungimo reikšmę gali redaguoti tik administratorius. Pasirenkamųjų reikšmių tipų lange
pasirenkamas prisijungimo reikšmės tipas ir tuomet atidaromas reikšmių sąrašo langas. Įrašoma
redaguojamoji reikšmė, ji yra tikrinama. Jei reikšmė yra tinkama, ji įvedama į sistemą vietoj
pasirenkamos redaguoti reikšmės. Pasirenkamųjų reikšmių įterpimo sekos diagrama pateikiama
3.80. paveikslėlyje.
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3.80. pav. Prisijungimo reikšmių redagavimo sekos diagrama

3.7.Vartotojo sąsajos modelis
Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos navigavimo plane pateikiami visi pagrindiniai
langai reikalingoms funkcijoms atlikti. Kadangi sistema gali naudotis trijų skirtingų tipų vartotojai,
tai ne visi vartotojai gali matyti visus langus arba juos mato skirtingai. Pateikta schema yra ta, kurią
mato administratorius. Atministratorius gali prieiti prie visų langų su visomis teisėmis. Gydytojas
nemato prisijungimo duomenų redagavimo lango ir gydytojo redagavimo lange jam nesuteikta teisė
šalinti gydytoją iš sistemos. Tyrėjas gali matyti visus langus, kurie nesusiję su įrašų redagavimu,
trynimu ar naujų įrašų įkėlimu. Tyrėjai taip pat nemato pacientų vardų, pavardžių bei gyvenamosios
vietos adreso, kad liktų anonimiškumas. Nors schemoje ir nepažymėta, tačiau iš visų langų galima
pereiti tiesiogiai į pacientų sąrašo langą, į vizitų sąrašo langą, į pasirenkamųjų reikšmių keitimo
langą, naujos kortelės kūrimo langą ir išeiti iš sistemos. Navigavimo planas pateikiamas 3.81.
paveikslėlyje.
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3.81. pav. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos navigavimo planas
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3.8.Valdymo klasių modelis
Valdymo

klasių

modelyje

pateikiamos

klasės

su

pagrindinėmis

operacijomis,

priklausančiomis toms klasėms. Valdymo klasių diagrama pateikiama 3.82. paveiklėlyje, operacijų
aprašymai lentelėse 3.35 – 3.48.

3.82. pav. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos valdymo klasių diagrama

3.35. lent. Klasės „Gydytojas“ operacijų aprašymas

Operacija
Generuoti_kodą()
Įvesti_naują_gydytoją()
Redaguoti_gydytojo_duomenis()
Šalinti_gydytoją()

Gydytojas
Aprašymas
Generuojamas naujo gydytojo kodas
Įvedamas naujas gydytojas į sistemą
Redaguojami gydytojo duomenys (vardas ar
pavardė)
Gydytojas šalinamas iš sistemos. Registruojant
pacientą ar vizitą pasirenkamosiose reikšmėse jo
nebelieka.

3.36. lent. Klasės „Prisijungimas“ operacijų aprašymas

Operacija
Redaguoti_vardą()
Redaguoti_slaptažodį()

Prisijungimas
Aprašymas
Keičiamas prisijungimo vardas
Kečiamas prisijungimo slaptažodis
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3.37. lent. Klasės „Išsilavinimas“ operacijų aprašymas

Operacija
Generuoti_kodą()
Įvesti_naują_išsilavinimą()
Redaguoti_išsilavinimą()
Šalinti_ išsilavinimą ()

Išsilavinimas
Aprašymas
Generuojamas naujos išsilavinimo reikšmės kodas
Į sistemą įvedama nauja išsilavinimo reikšmė
Redaguojama išsilavinimo reikšmė
Šalinama išsilavinimo reikšmė

3.38. lent. Klasės „Vartotojas“ operacijų aprašymas

Operacija
Generuoti_kodą()
Įvesti_naują_vartotoją()
Redaguoti_vartotoją()
Šalinti_ vartotoją ()

Vartotojas
Aprašymas
Generuojamas naujos vartotojo reikšmės kodas
Į sistemą įvedama nauja vartotojo reikšmė
Redaguojama vartotojo reikšmė
Šalinama vartotojo reikšmė

3.39. lent. Klasės „Diagnozė“ operacijų aprašymas

Operacija
Generuoti_kodą()
Įvesti_naują_diagnozę()
Redaguoti_ diagnozę ()
Šalinti_ diagnozę ()

Diagnozė
Aprašymas
Generuojamas naujos diagnozės reikšmės kodas
Į sistemą įvedama nauja diagnozės reikšmė
Redaguojama diagnozės reikšmė
Šalinama diagnozės reikšmė

3.40. lent. Klasės „Pacientas“ operacijų aprašymas

Operacija
Generuoti_kodą()
Įvesti_naują_pacientą()
Redaguoti_ pacientą ()
Šalinti_ pacientą ()

Pacientas
Aprašymas
Generuojamas naujo paciento kodas
Į sistemą įvedamas naujas pacientas
Redaguojamas pacientas
Šalinamas pacientas

3.41. lent. Klasės „Vizitas“ operacijų aprašymas

Operacija
Generuoti_vizito_kodą()
Generuoti_vizito_numerį()
Generuoti_datą()
Įvesti_naują_vizitą()
Redaguoti_ vizitą ()
Šalinti_ vizitą ()
Filtruoti_vizitus()

Vizitas
Aprašymas
Generuojamas naujo vizito kodas
Generuojamas naujo vizito numeris
Išvedama esama data
Į sistemą įvedamas naujas vizitas
Redaguojamas vizitas
Šalinama vizitas
Vizitai filtruojami pagal pasirinktą diagnozę
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3.42. lent. Klasės „Video“ operacijų aprašymas

Operacija
Generuoti_kodą()
Generuoti_pavadinimą()
Įkelti_ failą ()
Rodyti_ failą ()
Šalinti_ failą ()

Video
Aprašymas
Generuojamas naujo video failo kodas
Generuojamas video failo pavadinimas
Įkeliamas į sistemą naujas video failas
Rodomas video failas
Šalinamas video failas

3.43. lent. Klasės „Foto“ operacijų aprašymas

Operacija
Generuoti_kodą()
Generuoti_pavadinimą()
Įkelti_ failą ()
Rodyti_ failą ()
Šalinti_ failą ()

Foto
Aprašymas
Generuojamas naujo foto failo kodas
Generuojamas foto failo pavadinimas
Įkeliamas į sistemą naujas foto failas
Rodomas foto failas
Šalinamas foto failas

3.44. lent. Klasės „Voice“ operacijų aprašymas

Operacija
Generuoti_kodą()
Generuoti_pavadinimą()
Įkelti_ failą ()
Rodyti_ failą ()
Šalinti_ failą ()

Voice
Aprašymas
Generuojamas naujo voice failo kodas
Generuojamas voice failo pavadinimas
Įkeliamas į sistemą naujas voice failas
Rodomas voice failas
Šalinamas voice failas

3.45. lent. Klasės „Speech“ operacijų aprašymas

Operacija
Generuoti_kodą()
Generuoti_pavadinimą()
Įkelti_ failą ()
Rodyti_ failą ()
Šalinti_ failą ()

Speech
Aprašymas
Generuojamas naujo speech failo kodas
Generuojamas speech failo pavadinimas
Įkeliamas į sistemą naujas speech failas
Rodomas speech failas
Šalinamas speech failas

3.46. lent. Klasės „Txt“ operacijų aprašymas

Operacija
Generuoti_kodą()
Generuoti_pavadinimą()
Įkelti_ failą ()
Rodyti_ failą ()
Šalinti_ failą ()

Txt
Aprašymas
Generuojamas naujo tekstinio failo kodas
Generuojamas tekstinio failo pavadinimas
Įkeliamas į sistemą naujas tekstinis failas
Rodomas tekstinis failas
Šalinamas tekstinis failas
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3.47. lent. Klasės „Voc“ operacijų aprašymas

Operacija
Generuoti_kodą()
Generuoti_pavadinimą()
Įkelti_ failą ()
Šalinti_ failą ()

Voc
Aprašymas
Generuojamas naujo voc tipo failo kodas
Generuojamas voc tipo failo pavadinimas
Įkeliamas į sistemą naujas voc tipo failas
Šalinamas voc tipo failas

3.48. lent. Klasės „Archyvas“ operacijų aprašymas

Operacija
Generuoti_kodą()
Generuoti_pavadinimą()
Įkelti_ failą ()
Rodyti_ failą ()
Šalinti_ failą ()

Archyvas
Aprašymas
Generuojamas naujo archyvinio failo kodas
Generuojamas archyvinio failo pavadinimas
Įkeliamas į sistemą naujas archyvinis failas
Rodomas archyvinis failas
Šalinamas archyvinis failas

3.9.Dalykinės srities esybių klasių diagrama
Dalykinės srities esybių klasių diagramoj pateikiamos esybės su pagrindiniais atributais,
nusakančiais tą esybę. Esybių klasių diagrama vaizduojama duomenų sąryšio atžvilgiu, todėl
operacijos nepateikiamos. Visi atributai, kurie naudojami sistemoje, aprašomi prie duomenų bazės
schemos. Esybių klasių diagrama 3.83. paveikslėlyje, esybių aprašymas pateikiamas 3.49. lentelėje.

3.83. pav. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos dalykinės srities esybių klasių diagrama
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3.49.lent. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos dalykinės srities esybių aprašymas

Esybė
Prisijungimas
Pacientas
Vizitas
Vartotojas
Išsilavinimas
Diagnozė
Foto failas
Video failas
Voice failas
Speech failas
Txt failas
Voc tipo failas
Archyvo failas
Gydytojas

3.10.

Saugomi duomenys
Saugomi prisijungimo prie sistemos duomenys: prisijungimo
vardas, slaptažodis bei požymis
Pagrindiniai duomenys apie pacientą
Duomenys apie pacientą, kintantys vizitų metu, taip pat tyrimų
duomenys
Balso vartotojo tipai
Išsilavinimo tipai
Diagnozės tipai
Informacija apie foto failą, parametrai
Informacija apie video failą, parametrai
Informacija apie garsinį „voice“ failą
Informacija apie garsinį „speech“ failą
Informacija apie tekstinį failą
Informacija apie voc tipo failą
Informacija apie archyvinį failą
Sistemoje registruojančio gydytojo vardas, pavardė

Sistemos ir jos elementų būsenų modeliai

Gerklų ligų diagnostikos informacinė sistema yra kuriama dėl dviejų pagrindinių
panaudojimo atvejų. Pirmiausiai, kad būtų galima registruoti pacientus, sergančius gerklų ligomis,
bei sekti tų pacientų vizitus. Paciento registravimo būsenų modelis pateikiamas 3.84. paveikslėlyje.
Paciento vizito registravimo būsenų modelis pateikiamas 3.85. paveikslėlyje.

3.84. pav. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos paciento registravimo būsenų modelis
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3.85. pav. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos vizito registravimo būsenų modelis

Detalūs klasių modeliai ir projekto elementų specifikacijos

3.11.

3.50. lentelėje pateikiami formų laukų apribojimai, 3.51. lentelėje pateikiamos operacijų prieš
ir po sąlygos.
3.50.lent. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos formų laukų apribojimai

Esybė
Atributas
Prisijungimas vardas
slaptazodis
Gydytojas
vardas
pavarde
Išsilavinimas
Vartotojas
Diagnozė
Pacientas

issilavinimas
vartotojas
diagnoze
pavarde
vardas
data

Apribojimai
Vardą turi sudaryti bent trys simboliai.
Vardą turi sudaryti bent penki simboliai.
Vardą turi sudaryti bent trys simboliai. Galima vesti tik lietuviškus
ir lotyniškus simbolius.
Vardą turi sudaryti bent trys simboliai. Galima vesti tik lietuviškus
ir lotyniškus simbolius.
Reikšmė turi būti įvedama, ją turi sudaryti bent trys simboliai.
Reikšmė turi būti įvedama, ją turi sudaryti bent trys simboliai.
Reikšmė turi būti įvedama, ją turi sudaryti bent trys simboliai.
Pavardę turi sudaryti bent trys simboliai. Galima įvesti tik
lietuviškus ir lotyniškus simbolius.
Vardą turi sudaryti bent trys simboliai. Galima įvesti tik
lietuviškus ir lotyniškus simbolius.
Į datos laukelius galima suvesti tik skaitmenis. Metų laukelyje
įvedami keturi skaitmenys. Metai negali būti ankstesni nei 1900 ir
vėlesni nei esamieji. Mėnesio laukelyje įvedami du skaitmenys.
Mėnesio reikšmė turi būti didesnė nei nulis ir mažesnė nei trylika.
Į dienos laukelį įvedamas vienas arba du skaitmenys. Dienos
reikšmė turi būti didesnė nei 1 ir mažesnė nei 32.
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kalba_s
kalba_d

Vizitas

cigareciu_s
rukymo_m
data

par1-par6

Video

uzkimimas
par1-par3

Parametras būtinai turi būti įvedamas, galima įvesti tik skaitmenis.
Parametras būtinai turi būti įvedamas, galima įvesti skaitmenis, bei
tašką arba kablelį, jei reikia dešimtainės dalies. Saugomi du
skaitmenys po kablelio.
Parametras būtinai turi būti įvedamas, galima įvesti tik skaitmenis.
Parametras būtinai turi būti įvedamas, galima įvesti tik skaitmenis.
Į datos laukelius galima suvesti tik skaitmenis. Metų laukelyje
įvedami keturi skaitmenys. Metai negali būti ankstesni nei 1900 ir
vėlesni nei esamieji. Mėnesio laukelyje įvedami du skaitmenys.
Mėnesio reikšmė turi būti didesnė nei nulis ir mažesnė nei trylika.
Į dienos laukelį įvedamas vienas arba du skaitmenys. Dienos
reikšmė turi būti didesnė nei 1 ir mažesnė nei 32.
Parametras būtinai turi būti įvedamas, galima įvesti skaitmenis, bei
kablelį, jei reikia dešimtainės dalies. Saugomi du skaitmenys po
kablelio.
Į užkimimo trukmės laukelį galima įvesti tik skaitmenis.
Parametras būtinai turi būti įvedamas, galima įvesti skaitmenis, bei
tašką arba kablelį, jei reikia dešimtainės dalies. Saugomi du
skaitmenys po kablelio.

3.51.lent. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos operacijų sąlygos

Operacija
Redaguoti_vardą()
Redaguoti_slaptažodį()
Generuoti_kodą()
Įvesti_naują_gydytoją()

Redaguoti_gydytojo
_duomenis()
Šalinti_gydytoją()

Generuoti_kodą()

Įvesti_naują_išsilavinimą()

Sąlyga prieš
Prisijungimas
Prisijungimas administratoriaus
teisėmis. Prisijungimo reikšmių
redagavimo pasirinkimas.
Reikšmės įvedimas.
Gydytojas
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Gydytojo
įvedimo pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Gydytojo
įvedimo pasirinkimas. Reikšmių
įvedimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Gydytojo
redagavimo pasirinkimas.
Reikšmių įvedimas.
Prisijungimas administratoriaus
teisėmis. Norimo šalinti
gydytojo pasirinkimas.
Išsilavinimas
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis.
Išsilavinimo įvedimo
pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis.
Išsilavinimo įvedimo
pasirinkimas. Reikšmės

Sąlyga po

Prie sistemos jungiamasi nauju
prisijungimo vardu.
Prie sistemos jungiamasi nauju
slaptažodžiu.
Naujo gydytojo registravimo
metu, jam suteikiamas
sugeneruotas kodas.
Naujas gydytojas užregistruotas
sistemoje. Matomas
pasirenkamajame laukelyje.
Gydytojo vardas ir pavardė
paredaguoti.

Gydytojas pašalinamas iš
pasirenkamųjų reikšmių sąrašo.

Naujo išsilavinimo registravimo
metu, jam suteikiamas
sugeneruotas kodas.
Naujas išsilavinimas
užregistruotas sistemoje.
Matomas pasirenkamajame
laukelyje.
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Redaguoti_išsilavinimą()

Šalinti_ išsilavinimą ()

Generuoti_kodą()
Įvesti_naują_vartotoją()

Redaguoti_vartotoją()

Šalinti_ vartotoją ()

Generuoti_kodą()
Įvesti_naują_diagnozę()

Redaguoti_ diagnozę ()

Šalinti_ diagnozę ()

Generuoti_kodą()
Įvesti_naują_pacientą()

Redaguoti_ pacientą ()

įvedimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis.
Išsilavinimo redagavimo
pasirinkimas. Reikšmės
įvedimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis teisėmis.
Norimo šalinti išsilavinimo
pasirinkimas.
Vartotojas
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Vartotojo
įvedimo pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Vartotojo
įvedimo pasirinkimas. Reikšmės
įvedimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Vartotojo
redagavimo pasirinkimas.
Reikšmės įvedimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis teisėmis.
Norimo šalinti vartotojo
pasirinkimas.
Diagnozė
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Diagnozės
įvedimo pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Diagnozės
įvedimo pasirinkimas. Reikšmės
įvedimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Diagnozės
redagavimo pasirinkimas.
Reikšmės įvedimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis teisėmis.
Norimo šalinti diagnozės
pasirinkimas.
Pacientas
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento
įvedimo pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento
įvedimo pasirinkimas. Reikšmių
įvedimas.
Prisijungimas administratoriaus

Išsilavinimo reikšmė
paredaguota.

Išsilavinimo tipas pašalinamas iš
pasirenkamųjų reikšmių sąrašo.

Naujo vartotojo registravimo
metu, jam suteikiamas
sugeneruotas kodas.
Naujas vartotojas užregistruotas
sistemoje. Matomas
pasirenkamajame laukelyje.
Vartotojo reikšmė paredaguota.

Vartotojo tipas pašalinamas iš
pasirenkamųjų reikšmių sąrašo.

Naujos diagnozės registravimo
metu, jam suteikiamas
sugeneruotas kodas.
Nauja diagnozė užregistruotas
sistemoje. Matomas
pasirenkamajame laukelyje.
Diagnozės reikšmė paredaguota.

Diagnozės tipas pašalinamas iš
pasirenkamųjų reikšmių sąrašo.

Naujo paciento registravimo
metu, jam suteikiamas
sugeneruotas kodas.
Naujas pacientas užregistruotas
sistemoje. Matomas pacientų
sąraše.
Paciento duomenys paredaguoti.
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Šalinti_ pacientą ()

Generuoti_vizito_kodą()
Generuoti_vizito_numerį()

ar gydytojo teisėmis. Paciento
redagavimo pasirinkimas.
Reikšmių įvedimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis teisėmis.
Norimo šalinti paciento
pasirinkimas.
Vizitas
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento
pasirinkimas. Vizito įvedimo
pasirinkimas.

Generuoti_datą()
Įvesti_naują_vizitą()

Redaguoti_ vizitą ()

Šalinti_ vizitą ()
Filtruoti_vizitus()

Generuoti_kodą()

Generuoti_pavadinimą()

Įkelti_ failą ()

Rodyti_ failą ()

Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento
pasirinkimas. Vizito įvedimo
pasirinkimas. Reikšmių
įvedimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento
pasirinkimas. Vizito redagavimo
pasirinkimas. Reikšmių
įvedimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Norimo
šalinti vizito pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Failų
filtravimo režimo pasirinkimas.
Video
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Video
įvedimo pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Video
įvedimo patvirtinimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Failo
įkėlimo pasirinkimas. Reikšmių
įvedimas, failo nurodymas.
Prisijungimas administratoriaus,
gydytojo ar tyrėjo teisėmis.
Paciento ir jo vizito
pasirinkimas. Failo rodymo

Paciento kortelė pašalinama iš
sistemos. Taip pat pašalinami
visi paciento vizitai ir su vizitais
susiję failai.
Naujo vizito registravimo metu,
jam suteikiamas sugeneruotas
kodas.
Naujo vizito registravimo metu,
jam suteikiamas sugeneruotas
numeris.
Naujo vizito registravimo metu,
jam suteikiamas sugeneruota
data.
Naujas vizitas užregistruotas
sistemoje. Matomas vizitų
sąraše.

Paciento vizito duomenys
paredaguoti

Paciento vizitas pašalinamas iš
sistemos. Taip pat pašalinami su
vizitu susiję failai.
Išvedamas sąrašas su kriterijų
atitinkančiais vizitais. Išvedami
failų skaičiavimai.
Naujo video failo įvedimo metu,
jam suteikiamas sugeneruotas
kodas.
Naujo video failo įvedimo metu,
jam suteikiamas sugeneruotas
pavadinimas.
Failas įkeliamas į sistemą ir
pateikiamas paciento vizito failų
sąraše.
Failas lange atveriamas
peržiūrėjimui.
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Šalinti_ failą ()

Generuoti_kodą()

Generuoti_pavadinimą()

Įkelti_ failą ()

Rodyti_ failą ()

Šalinti_ failą ()

Generuoti_kodą()

Generuoti_pavadinimą()

Įkelti_ failą ()

Rodyti_ failą ()

Šalinti_ failą ()

pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Norimo
šalinti failo pasirinkimas.
Foto
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Foto
įvedimo pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Foto
įvedimo patvirtinimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Failo
įkėlimo pasirinkimas. Reikšmių
įvedimas, failo nurodymas.
Prisijungimas administratoriaus,
gydytojo ar tyrėjo teisėmis.
Paciento ir jo vizito
pasirinkimas. Failo rodymo
pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Norimo
šalinti failo pasirinkimas.
Voice
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Voice
įvedimo pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Voice
įvedimo patvirtinimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Failo
įkėlimo pasirinkimas. Reikšmių
įvedimas, failo nurodymas.
Prisijungimas administratoriaus,
gydytojo ar tyrėjo teisėmis.
Paciento ir jo vizito
pasirinkimas. Failo rodymo
pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Norimo
šalinti failo pasirinkimas.

Failas pašalinamas iš sistemos.

Naujo foto failo įvedimo metu,
jam suteikiamas sugeneruotas
kodas.
Naujo foto failo įvedimo metu,
jam suteikiamas sugeneruotas
pavadinimas.
Failas įkeliamas į sistemą ir
pateikiamas paciento vizito failų
sąraše.
Failas lange atveriamas
peržiūrėjimui.

Failas pašalinamas iš sistemos.

Naujo voice failo įvedimo metu,
jam suteikiamas sugeneruotas
kodas.
Naujo voice failo įvedimo metu,
jam suteikiamas sugeneruotas
pavadinimas.
Failas įkeliamas į sistemą ir
pateikiamas paciento vizito failų
sąraše.
Failas lange atveriamas
peržiūrėjimui.

Failas pašalinamas iš sistemos.
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Generuoti_kodą()

Generuoti_pavadinimą()

Įkelti_ failą ()

Rodyti_ failą ()

Šalinti_ failą ()

Generuoti_kodą()

Generuoti_pavadinimą()

Įkelti_ failą ()

Rodyti_ failą ()

Šalinti_ failą ()

Generuoti_kodą()

Speech
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Speech
įvedimo pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Speech
įvedimo patvirtinimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Failo
įkėlimo pasirinkimas. Reikšmių
įvedimas, failo nurodymas.
Prisijungimas administratoriaus,
gydytojo ar tyrėjo teisėmis.
Paciento ir jo vizito
pasirinkimas. Failo rodymo
pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Norimo
šalinti failo pasirinkimas.
Txt
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Txt
įvedimo pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Txt
įvedimo patvirtinimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Failo
įkėlimo pasirinkimas. Reikšmių
įvedimas, failo nurodymas.
Prisijungimas administratoriaus,
gydytojo ar tyrėjo teisėmis.
Paciento ir jo vizito
pasirinkimas. Failo rodymo
pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Norimo
šalinti failo pasirinkimas.
Archyvas
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Archyvo
įvedimo pasirinkimas.

Naujo speech failo įvedimo
metu, jam suteikiamas
sugeneruotas kodas.
Naujo speech failo įvedimo
metu, jam suteikiamas
sugeneruotas pavadinimas.
Failas įkeliamas į sistemą ir
pateikiamas paciento vizito failų
sąraše.

Failas lange atveriamas
peržiūrėjimui.

Failas pašalinamas iš sistemos.

Naujo txt failo įvedimo metu,
jam suteikiamas sugeneruotas
kodas.
Naujo txt failo įvedimo metu,
jam suteikiamas sugeneruotas
pavadinimas.
Failas įkeliamas į sistemą ir
pateikiamas paciento vizito failų
sąraše.
Failas lange atveriamas
peržiūrėjimui.

Failas pašalinamas iš sistemos.

Naujo archyvinio failo įvedimo
metu, jam suteikiamas
sugeneruotas kodas.
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Generuoti_pavadinimą()

Įkelti_ failą ()

Rodyti_ failą ()

Šalinti_ failą ()

Generuoti_kodą()

Generuoti_pavadinimą()

Įkelti_ failą ()

Šalinti_ failą ()

3.12.

Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Archyvo
įvedimo patvirtinimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Failo
įkėlimo pasirinkimas. Reikšmių
įvedimas, failo nurodymas.
Prisijungimas administratoriaus,
gydytojo ar tyrėjo teisėmis.
Paciento ir jo vizito
pasirinkimas. Failo rodymo
pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Norimo
šalinti failo pasirinkimas.
Voc
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Voc tipo
įvedimo pasirinkimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Voc tipo
įvedimo patvirtinimas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Failo
įkėlimo pasirinkimas. Reikšmių
įvedimas, failo nurodymas.
Prisijungimas administratoriaus
ar gydytojo teisėmis. Paciento ir
jo vizito pasirinkimas. Norimo
šalinti failo pasirinkimas.

Naujo archyvinio failo įvedimo
metu, jam suteikiamas
sugeneruotas pavadinimas.
Failas įkeliamas į sistemą ir
pateikiamas paciento vizito failų
sąraše.
Failas lange atveriamas
peržiūrėjimui.

Failas pašalinamas iš sistemos.

Naujo voc tipo failo įvedimo
metu, jam suteikiamas
sugeneruotas kodas.
Naujo voc tipo failo įvedimo
metu, jam suteikiamas
sugeneruotas pavadinimas.
Failas įkeliamas į sistemą ir
pateikiamas paciento vizito failų
sąraše.
Failas pašalinamas iš sistemos.

Duomenų bazės schema ir lentelių specifikacijos

Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos duomenų bazės schemoje vaizduojamos visos
duomenų bazės lentelės su visais egzistuojančiais atributais. Atributų aprašymai pateikti lentelėse
po schema. Schema pateikta 3.86. paveikslėlyje.
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3.86. pav. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos duomenų bazės schema
3.52. lent. Lentelės „Gydytojas“ atributų aprašymas

Atributas
gyd_kodas

Tipas
INTEGER (5)

vardas
VARCHAR (30)
pavarde
VARCHAR (30)
matomumas VARCHAR(1)

Gydytojas
Aprašymas
Unikalus kodas, identifikuojantis gydytoją
sistemoje
Gydytojo vardas
Gydytojo pavardė
Gydytojas yra matomas sistemoje iki kol
ištrinamas iš pasirenkamųjų reikšmių sąrašo.
Tuomet jo matomumas įgyja reikšmę „false“.
Gydytojas visiškai ištrinamas iš sistemos tuo
atveju,
jei
ši
pasirenkamoji
reikšmė
nebenaudojama visoje sistemoje.

3.53. lent. Lentelės „Prisijungimas“ atributų aprašymas

Atributas
prs_vardas

Tipas
VARCHAR (30)

slaptazodis

VARCHAR (30)

Prisijungimas
Aprašymas
Unikalus prisijungimo vardas, identifikuojantis
prisijungusįjį prie sistemos
Vartotojo slaptažodis, besijungiančiam prie
sistemos patikrinti
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pozymis

VARCHAR(1)

Prisijungusiojo prie sistemos tipui nusakyti. Jei
požymis „A“ – administratorius, „G“ – gydytojas,
„T “ – tyrėjas.

3.54. lent. Lentelės „Išsilavinimas“ atributų aprašymas

Atributas
isl_kodas

Tipas
INTEGER (5)

issilavinimas VARCHAR (30)
matomumas VARCHAR(1)

Išsilavinimas
Aprašymas
Unikalus kodas, identifikuojantis išsilavinimo tipą
sistemoje
Išsilavinimo tipo reikšmė
Išsilavinimo tipas yra matomas sistemoje iki kol
ištrinamas iš pasirenkamųjų reikšmių sąrašo.
Tuomet jo matomumas įgyja reikšmę „false“.
Išsilavinimo tipas visiškai ištrinamas iš sistemos
tuo atveju, jei ši pasirenkamoji reikšmė
nebenaudojama visoje sistemoje.

3.55. lent. Lentelės „Vartotojas“ atributų aprašymas

Atributas
var_kodas

Tipas
INTEGER (5)

vartotojas
VARCHAR (30)
matomumas VARCHAR(1)

Vartotojas
Aprašymas
Unikalus kodas, identifikuojantis vartotojo tipą
sistemoje
Vartotojo tipo reikšmė
Vartotojo tipas yra matomas sistemoje iki kol
ištrinamas iš pasirenkamųjų reikšmių sąrašo.
Tuomet jo matomumas įgyja reikšmę false.
Vartotojo tipas visiškai ištrinamas iš sistemos tuo
atveju,
jei
ši
pasirenkamoji
reikšmė
nebenaudojama visoje sistemoje.

3.56. lent. Lentelės „Diagnozė“ atributų aprašymas

Atributas
dia_kodas

Tipas
INTEGER (5)

diagnoze
VARCHAR (30)
matomumas VARCHAR(1)

Diagnozė
Aprašymas
Unikalus kodas, identifikuojantis diagnozės tipą
sistemoje
Diagnozės tipo reikšmė
Diagnozės tipas yra matomas sistemoje iki kol
ištrinamas iš pasirenkamųjų reikšmių sąrašo.
Tuomet jo matomumas įgyja reikšmę false.
Diagnozės tipas visiškai ištrinamas iš sistemos tuo
atveju,
jei
ši
pasirenkamoji
reikšmė
nebenaudojama visoje sistemoje.

3.57. lent. Lentelės „Pacientas“ atributų aprašymas

Atributas
pac_kodas

Tipas
INTEGER(5)

reg_kodas
pavarde

INTEGER(5)
VARCHAR(30)

Pacientas
Aprašymas
Unikalus
kodas,
identifikuojantis
pacientą
sistemoje
Registravusio pacientą sistemoje gydytojo kodas
Paciento pavardė
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vardas
gim_data
lytis
adresas
isl_kodas
pareigos
var_kodas
kalba_s

VARCHAR(30)
DATE
VARCHAR(1)
VARCHAR(50)
INTEGER(5)
VARCHAR(30)
INTEGER(5)
INTEGER(5)

kalba_d

FLOAT(5,2)

rukymas
cigareciu_s

INTEGER(1)
INTEGER(5)

rukymo_m

INTEGER(5)

komentarai

VARCHAR(500)

Paciento vardas
Paciento gimimo data
Paciento lytis
Paciento adresas
Paciento išsilavinimo kodas
Paciento pareigos
Paciento balso vartotojo tipo kodas
Skaičius, nusakantis, kiek dienų per savaitę
pacientas kalba
Skaičius, nusakantis, kiek valandų per dieną
pacientas kalba
Rūkymo fakto buvimo arba nebuvimo požymis
Skaičius, nusakantis, kiek cigarečių pacientas
surūko per dieną
Skaičius, nusakantis, kiek metų pacientas rūkė iki
užsiregistravimo pas gydytoją
Komentarai apie užsiregistravusį pacientą

3.58. lent. Lentelės „Vizitas“ atributų aprašymas

Atributas
viz_kodas

Tipas
INTEGER(5)

viz_data
pac_kodas
gyd_kodas
viz_numeris
par1-par6
komentarai
dia_kodas
nusiskundimai
uzkimimas

DATE
INTEGER(5)
INTEGER(5)
INTEGER(5)
INTEGER(5)
VARCHAR(500)
INTEGER(5)
VARCHAR(500)
INTEGER(5)

Vizitas
Aprašymas
Unikalus kodas, identifikuojantis paciento vizitą
sistemoje
Paciento vizito data
Paciento kodas
Registravusio vizitą gydytojo kodas
Skaičius, nusakantis paciento vizito eilės numerį
Paciento vizito parametrai
Paciento vizito komentarai
Paciento diagnozės kodas
Paciento nusiskundimai
Paciento užkimimo trukmė

3.59. lent. Lentelės „Video“ atributų aprašymas

Atributas
Tipas
video_kodas INTEGER(5)
viz_kodas
video_pav
par1-par3
komentarai

INTEGER(5)
VARCHAR(30)
FLOAT(5,2)
VARCHAR(500)

Video
Aprašymas
Unikalus kodas, identifikuojantis video failą
sistemoje
Paciento vizito kodas
Video failo pavadinimas sistemoje
Video failo parametrai
Video failo komentarai

3.60. lent. Lentelės „Foto“ atributų aprašymas

Atributas
foto_kodas

Tipas
INTEGER(5)

viz_kodas
foto_pav

INTEGER(5)
VARCHAR(30)

Foto
Aprašymas
Unikalus kodas, identifikuojantis
sistemoje
Paciento vizito kodas
Foto failo pavadinimas sistemoje

foto

failą
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taskasx1 –
pagalb5
komentarai

INTEGER(7)

Foto failo parametrai

VARCHAR(500)

Foto failo komentarai

3.61. lent. Lentelės „Speech“ atributų aprašymas

Atributas
Tipas
voice_kodas INTEGER(5)
viz_kodas
voice _pav
komentarai

INTEGER(5)
VARCHAR(30)
VARCHAR(500)

Voice
Aprašymas
Unikalus kodas, identifikuojantis voice failą
sistemoje
Paciento vizito kodas
Voice failo pavadinimas sistemoje
Voice failo komentarai

3.62. lent. Lentelės „Voice“ atributų aprašymas

Atributas
Tipas
speech_kodas INTEGER(5)
viz_kodas
speech _pav
komentarai

INTEGER(5)
VARCHAR(30)
VARCHAR(500)

Speech
Aprašymas
Unikalus kodas, identifikuojantis speech failą
sistemoje
Paciento vizito kodas
Speech failo pavadinimas sistemoje
Speech failo komentarai

3.63. lent. Lentelės „Txt“ atributų aprašymas

Atributas
txt_kodas

Tipas
INTEGER(5)

viz_kodas
txt _pav
voice_kodas
speech_kodas

INTEGER(5)
VARCHAR(30)
INTEGER(5)
INTEGER(5)

Txt
Aprašymas
Unikalus kodas, identifikuojantis tekstinį failą
sistemoje
Paciento vizito kodas
Tekstinio failo pavadinimas sistemoje
Su tekstiniu failu siejamo voice failo kodas
Su tekstiniu failu siejamo speech failo kodas

3.64. lent. Lentelės „Voc“ atributų aprašymas

Atributas
voc_kodas

Tipas
INTEGER(5)

viz_kodas
voc _pav
voice_kodas
speech_kodas

INTEGER(5)
VARCHAR(30)
INTEGER(5)
INTEGER(5)

Voc
Aprašymas
Unikalus kodas, identifikuojantis voc tipo failą
sistemoje
Paciento vizito kodas
Voc tipo failo pavadinimas sistemoje
Su voc tipo failu siejamo voice failo kodas
Su voc tipo failu siejamo speech failo kodas

3.65. lent. Lentelės „Archyvas“ atributų aprašymas

Atributas
Tipas
archyvas_kodas INTEGER(5)
viz_kodas
archyvas _pav
komentarai

INTEGER(5)
VARCHAR(30)
VARCHAR(500)

Archyvas
Aprašymas
Unikalus kodas, identifikuojantis archyvinį failą
sistemoje
Paciento vizito kodas
Archyvinio failo pavadinimas sistemoje
Archyvinio failo komentarai
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4. Sistemos realizacija
4.1.Komponentų įdiegimo diagramos, komponentų specifikacijos
Visa sistema pagal atliekamų veiksmų pobūdį suskirstyta į komponentus. Galima sakyti, kad
nuo bendresnio lygio pereinama į detalesnį. Iš paciento pereinama į vizitą, iš vizito į failų tvarkymą,
iš failų tvarkymo į atskirų failų tipų komponentus. Komponentų diagrama pateikiama 4.1.
paveikslėlyje, komponentų aprašymai 4.1.lentelėje.

4.1. pav. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos komponentų diagrama

4.1.lent. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos dalykinės srities komponentų aprašymas

Komponentai
Infolarynx
Sistema
Puslapis

Iš ko susideda
Šiame komponente saugomas pagrindinis puslapis, kuris nukreipia vartotoją
į sistemą.
Šiame komponente vyksta nukreipimas į informacinę dalį ir į paciento
duomenų dalį
Komponente saugomi puslapio parametrai
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Informacija
Pacientas
Vizitas
Failai
Foto
Video
Speech
Voice
Voc
Txt
Archyvas

Tai komponentas, susijęs su pasirenkamųjų reikšmių tvarkymu
Veiksmai su paciento sąrašu, paciento kortele, pacientui priklausančių vizitų
sąrašu
Veiksmai su paciento vizito duomenimis
Tai komponentas, susijęs su vizitui priklausančių failų sarašu bei failų
peržiūrėjimu
Veiksmai su foto failo įkėlimu į sistemą bei šalinimu iš sistemos
Veiksmai su video failo įkėlimu į sistemą bei šalinimu iš sistemos
Veiksmai su „speech“ failo įkėlimu į sistemą bei šalinimu iš sistemos
Veiksmai su „voice“ failo įkėlimu į sistemą bei šalinimu iš sistemos
Veiksmai su voc tipo failo įkėlimu į sistemą bei šalinimu iš sistemos
Veiksmai su tekstinio failo įkėlimu į sistemą bei šalinimu iš sistemos
Veiksmai su archyvinio failo įkėlimu į sistemą bei šalinimu iš sistemos

Vartotojas per interneto naršyklę kreipiasi į serverį, kuriame saugoma programinė įranga.
Kiekvienas programinės įrangos komponentas sąveikauja su „infolarynx“ duomenų bazės serveriu.
Komponento „Failai“ sudedamosios dalys pateiktos komponentų diagramoj. Įdiegimo diagrama
pateikiama 4.2. paveikslėlyje.

4.2. pav. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos įdiegimo diagrama
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4.2.Sistemos testavimo planas, duomenys ir rezultatai
Sistemos testavimo plane pateikiami klaidingo naudojimosi sistema atvejai. Aprašomi langai,
įvedami duomenys bei rezultatai. Klaidingų sistemos panaudojimo atvejų langai pateikiami 2
priede. Sistemos testavimo planas 3.67. lentelėje.
3.67.lent. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos testavimo planas

Langas
Prisijungimo
langas

Prisijungimo
reikšmės
redagavimo
langas

Veiksmas
Neįvedama nieko, ar neįvedamas
kuris nors iš laukelių
Vartotojo vardas, ar slaptažodis
įvedami neteisingai
Redagavimo reikšmė neįvedama
Vartotojo
vardas
įvedamas
neteisingai
Slaptažodis įvedamas neteisingai

Veiksmų, su
Pasirenkamoji
reikšmė
pasirenkamosiom neįvedama
reikšmėm langas Pasirenkamoji reikšmė įvedama
neteisinga
Paciento
registravimo
langas bei
paciento kortelės
redagavimo
langas

Kortelės langas
Vizito

Neįvedamas paciento vardas,
pavardė, gimimo data, kalbėjimo
trukmė per savaitę, kalbėjimo
trukmė per dieną, cigarečių
surūkymo skaičius ar rūkymo
trukmė
Neteisingai įvedamas paciento
vardas
Neteisingai įvadama paciento
pavardė
Neteisingai įvedami gimimo
metai
Neteisingai įvedamas gimimo
mėnuo
Neteisingai įvedama gimimo
diena
Neteisingai įvedama kalbėjimo
trukmė per savaitę
Neteisingai įvedama kalbėjimo
trukmė per dieną
Neteisingai įvedamas cigarečių
skaičius
Neteisingai įvedama rūkymo
trukmė
Kortelės šalinimas

Rezultatas
Sistema paprašo įvesti ir slaptažodį, ir
vartotojo vardą
Sistema praneša, kad vartotojo vardas ar
slaptažodis yra įvesti neteisingai
Sistema paprašo įvesti redagavimo reikšmę
Sistema praneša, kad vartotojo vardas
privalo būti ne trumpesnis nei 3 simboliai
Sistema praneša, kad slaptažodis privalo
būti ne trumpesnis nei 5 simboliai
Įterpimo ir redagavimo atveju sistema
praneša, kad reikia įvesti reikšmę
Įterpimo ir redagavimo atveju sistema
praneša, kad reikšmę turi sudaryti ne mažiau
nei 3 simboliai
Sistema išsaugo visas suvestas reikšmes ir
praneša, kuri reikšmė įvesta nebuvo

Sistema praneša, kad paciento vardas turi
būti bent 3 simbolių
Sistema praneša, kad paciento pavardė turi
būti bent 3 simbolių
Sistema praneša, kad įvestas netinkamas
datos formatas

Sistema praneša, kad netinkamai įvedama
kalbėjimo trukmė
Sistema praneša, kad netinkamai įvedama
kalbėjimo trukmė
Sistema praneša, kad netinkamai įvedama
rūkymo trukmė
Sistema praneša, kad netinkamai įvedama
rūkymo trukmė
Sistema paklausia, ar tikrai norima vykdyti
kortelės šalinimą
Neįvedamas užkimimas, data ar Sistema išsaugo visas suvestas reikšmes ir
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registravimo
langas bei vizito
redagavimo
langas (data
tikrinama tik
redagavimo
lange)

Vizito langas
Video parametrų
įrašymas failo
įkėlimo lange/
parametrų
redagavimo
lange
Failo įkėlimo
langas
Failo įkėlimo
langas (txt ir voc
tipam)
Failų sąrašo
langas

praneša, kuri reikšmė įvesta nebuvo
Sistema praneša, kad netinkamai įvedamas
užkimimas
Klaidingai įvedamas parametras Sistema praneša, kad netinkamai įvedamas
parametras
Neteisingai įvedami vizito metai Sistema praneša, kad įvestas netinkamas
Neteisingai įvedamas vizito datos formatas
mėnuo
Neteisingai įvedama vizito diena
Vizito šalinimas
Sistema paklausia, ar tikrai norima vykdyti
vizito šalinimą
Neįvedamas
kuris
nors Sistema praneša, kad reikia suvesti visus
parametras
parametrus
parametrai
Klaidingai įvedamas užkimimas

Parametras įvedamas neteisingai

Sistema paneša, kad ne visi parametrai
suvedami teisingai

Nenurodytas įkeliamas failas
Sistema praneša, kad įvyko klaida ir failo
Nurodomas netinkamo dydžio įkelti nepavyko
failas
Nėra sistemoje nepriklausomo Sistema neleidžia pridėti failo
voice ar speech failo
Failo šalinimas

Sistema paklausia, ar tikrai norima vykdyti
failo šalinimą

4.3.Reikalavimai sistemos funkcionalumo palaikymui (techninei įrangai, programinei
aplinkai, organizacinei aplinkai)
•

Sistema pasiekiama naudojantis internetinėmis naršyklėmis. Tinka naudotis visomis
įprastinėmis naršyklėmis (pvz.: Internet Explorer, Mozilla Firefox)

•

Serveryje turi būti įdiegtas Apache web serveris

•

Serveryje turi būti įdiegti programavimo kalbos PHP bei duomenų bazės valdymo sistemos
MySQL palaikymai

•

Kompiuteris, iš kurio naudojamasi sistema, turi būti su serveriu sujungtas internetu ar
vietiniu tinklu

•

Kompiuteryje turi būti suinstaliuotos atitinkamos programos video ir audio failų peržiūros
palaikymui

108

4.4.Vartotojo vadovas
4.4.1.

Sistemos paskirtis, vartotojai, pagrindinės funkcijos

Sistemoje galima registruoti pacientus, pacientų vizitus, į serverį įkelti visus failus, susijusius
su paciento tyrimais. Paciento kortelėje registruojama pagrindinė paciento informacija. Paciento
vizite registruojama informacija, kuri gali keistis kiekvieno vizito metu. Video failai ir fotografijos
gali būti peržiūrimi, speech ir voice failai gali būti perklausomi. Visus sistemoje esančius failus
galima parsisiųsti tolesnei analizei.
4.4.2.

Sistemos instaliavimas ir paruošimas darbui

Lentelėje 4.3. pateikiami pagrindiniai punktai, reikalingi sėkmingam sistemos instaliavimui ir
pasiruošimui darbui.
4.3.lent. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos instaliavimas

Sistemos pasiekimas

Serverio paruošimas
Sistemos duomenų bazės
vieta
Sistemos projekto vieta
Sistemos projekto
perkėlimas

Kompiuterio paruošimas

Sistema
pasiekiama
naudojantis
internetinėmis
naršyklėmis. Tinka naudotis visomis įprastinėmis
naršyklėmis (pvz.: Internet Explorer, Mozilla Firefox)
• Kompiuteris, iš kurio naudojamasi sistema, turi būti su
serveriu sujungtas vietiniu tinklu
• Serveryje turi būti įdiegtas Apache web serveris
• Serveryje turi būti įdiegti programavimo kalbos PHP bei
duomenų bazės valdymo sistemos MySQL palaikymai
Duomenų bazės katalogas „infolarynx“ turi būti talpinamas
MySQL sistemos kataloge „data“
Sistemos projekto katalogo „infolarynx“ turinys turi būti
talpinamas serverio tinklalapių publikavimo kataloge
• Tuo atveju, jei yra keičiamas prisijungimo prie serverio
vardas, reikia *.php failuose prisijungimo prie duomenų
bazės funkcijos „mysql_connect“ eilutėje pakeisti
prisijungimo vardą
• Tuo atveju, jei yra keičiamas prisijungimo prie serverio
slaptažodis, reikia *.php failuose prisijungimo prie
duomenų bazės funkcijos „mysql_connect“ eilutėje pakeisti
slaptažodį
• Tuo atveju, jei yra pakeičiamas duomenų bazės katalogo
pavadinimas, reikia *.php failuose prie duomenų bazės
prisijungimo funkcijos „mysql_select_db“ pakeisti
duomenų bazės pavadinimą
Kompiuteryje turi būti suinstaliuotos atitinkamos programos video
ir audio failų peržiūros palaikymui
•
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4.4.3.

•

Pagrindiniai darbo principai

Prieš kuriant paciento kortelę, reikia įsitikinti, kad pasirenkamųjų reikšmių sąraše yra
reikalingo gydytojo pavardė, paciento išsilavinimo tipas bei balso vartotojo tipas.

•

Prieš registruojant paciento vizitą, reikia įsitikinti, kad pasirenkamųjų reikšmių sąraše yra
reikalingos diagnozės tipas.

•

Prieš įkeliant failą į serverį, reikia įsitikinti, ar failo dydis yra suderintas su serveriu.
Pradinis įkeliamo failo nustatymas yra 2MB, norint į sistemą įkelti didesnį failą, reikia
suderinti su serverio administratoriumi.

•

Paciento kortelės kūrimas. Kortelė sukuriama, atidarius naujos kortelės kūrimo režimą.
Sistema automatiškai sugeneruoja naujos paciento kortelės kodą. Prieš išsaugant naują
kortelę, reikia būtinai įvesti paciento vardą, pavardę, gimimo datą, kalbėjimo trukmę bei
rūkymo trukmę, o taip pat pasirinkti registruojantį gydytoją, kalbos vartotoją ir kalbos
vartotojo tipą.

•

Paciento vizito registravimas. Paciento vizitas sukuriamas tik prieš tai sukūrus paciento
kortelę. Vizitas sukuriamas, atidarius naujo vizito kūrimo režimą. Sistema automatiškai
sugeneruoja naujo vizito kodą, numerį bei tos dienos datą. Prieš išsaugant naują vizitą, reikia
būtinai įvesti užkimimo trukmę bei parametrus, o taip pat pasirinkti diagnozės tipą.

•

Paciento tyrimų failo įkėlimas. Failą galimą įkelti tik tuomet, kai pasirinkta paciento
kortelė ir paciento vizitas. Tik prie konkretaus vizito sudaromas to vizito failų sąrašas. Į
sistemą galima įkelti video failą, foto failą bei dviejų tipų garsinius failus. O taip pat
archyvinį failą, bei garsiniam failam priklausančius tekstinį ir *.voc tipo failus.
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4.4.4.

Vadovas kiekvienam vartotojo tipui

4.4.4.1. Prisijungimo langas
Visiems vartotojų tipams pirmiausiai reikia prisijungti prie sistemos. Prisijungimo langas
vaizduojamas 4.3. paveikslėlyje.

Prisijungimo
vardui įvesti

Slaptažodžiui
įvesti

4.3.pav. Prisijungimo prie sistemos langas

4.4.4.2. Administratoriaus vadovas
•

Prisijungimo duomenų redagavimas

Administratorius gali atlikti panašias funkcijas kaip ir gydytojas, tik turi keletą privilegijų.
Administratorius gali redaguoti prisijungimo duomenis bei šalinti gydytoją iš sistemos.
4.4. paveikslėlyje vaizduojama laukų sritis, į kuriuos galima patekti iš visų sistemos laukų.

4.4.pav. Visada pasiekiamų laukų sritis
Pasirenkamas pasirenkamųjų
reikšmių redagavimo režimas

4.5. paveikslėlyje vaizduojamas pasirenkamųjų reikšmių tipų sąrašas. Norint redaguoti
prisijungimo duomenis, reikia pasirinkti tame sąraše prisijungimo vardo ar slaptažodžio laukelius.
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Prisijungimo duomenų
redagavimo laukai

4.5.pav. Pasirenkamųjų reikšmių tipų sąrašas

4.6. paveikslėlyje vaizduojamas prisijungimo duomenų sąrašas. Tas pats sąrašas pateikiamas
pasirinkus redaguoti tiek slaptažodį, tiek prisijungimo vardą. Reikšmės įrašymo laukelyje galima
įrašyti naują reikšmę ir pasirinkti, ar norima keisti vartotojo vardą, ar keisti slaptažodį.

Įvedamą vartotojo vardą turi
sudaryti ne mažiau nei trys
simboliai.
Įvedamą slaptažodį turi
sudaryti ne mažiau nei penki
simboliai.

4.6.pav. Prisijungimo duomenų sąrašas

•

Gydytojo šalinimas iš sistemos

Norint pašalinti gydytoją iš sistemos, reikia pasirenkamųjų reikšmių tipų sąraše pasirinkti
gydytoją. Tai iliustruojama 4.7. paveikslėlyje.
Darbo su gydytoju laukas

4.7.pav. Pasirenkamųjų reikšmių tipų sąrašas
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Atidaromas gydytojų sąrašas. Norint ištrinti gydytoją iš sistemos, reikia pasirinkti gydytoją
sąraše ir paspausti mygtuką „Trinti“. Visi kiti veiksmai išsamiau paaiškinti gydytojo vadove.
Gydytojų sąrašas vaizduojamas 4.8. paveikslėlyje.

Mygtukas gydytojo šalinimui

4.8.pav. Gydytojų sąrašas

Gydytojo vadovas (administratoriaus vadovo tęsinys)

4.4.4.3.

4.9. paveikslėlyje vaizduojama laukų sritis, į kuriuos galima patekti iš visų sistemos laukų.
Gydytojas šią pasirinkimo juostą mato vos prisijungęs prie sistemos.
Atidaromas vizitų
sąrašo langas

Sukuriama nauja
paciento kortelė

•

4.9.pav. Visada pasiekiamų laukų sritis

Pasirenkamas pasirenkamųjų
reikšmių redagavimo režimas

Atidaro prisijungimo langą

Atidaromas pacientų
sąrašo langas

Veiksmai su pasirenkamosiomis reikšmėmis

Gydytojas, norėdamas redaguoti pasirenkamąsias reikšmes, t.y. balso vartotojų tipų sąrašą,
išsilavinimo tipų sąrašą, diagnozių tipų sąrašą, turi pasirinkimų juostoj pasirinkti „Pasirenkamųjų
reikšmių keitimas“. Tuomet jam pateikiamas pasirenkamųjų reikšmių tipų sąrašas, 4.10.
paveikslėlis. Pasirinkus tipą, atidaromas to tipo pasirenkamųjų reikšmių sąrašas. 4.11. paveikslėlyje
parodomas balso vartotojų sąrašas. Norint įrašyti naują reikšmę, į laukelį įrašoma reikšmė ir
spaudžiamas mygtukas „Papildyti“. Redagavimo atveju spausti „Redaguoti“. Norint ištrinti reikšmę,
sąraše pasirenkama reikšmė ir paspaudžiamas mygtukas „Ištrinti“.
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4.10.pav. Pasirenkamųjų reikšmių tipų sąrašas

Įvedamą reikšmę turi
sudaryti ne mažiau nei trys
simboliai.

4.11.pav. Pasirenkamųjų reikšmių sąrašas

•

Veiksmai su gydytoju

Gydytojas, norėdamas redaguoti gydytojo reikšmes, turi pasirinkimų juostoj pasirinkti
„Pasirenkamųjų reikšmių keitimas“. Tuomet jam pateikiamas pasirenkamųjų reikšmių tipų sąrašas,
4.10. paveikslėlis. Pasirinkus gydytojo tipą, atidaromas gydytojų sąrašas, 4.12. paveikslėlis. Norint
redaguoti vardą, vardo įvedimo laukelyje įvesti reikšmę ir paspausti „Redaguoti vardą“. Norint
redaguoti pavardę, pavardės įvedimo laukelyje įvesti reikšmę ir paspausti „Redaguoti pavardę“.
Norint įvesti naują gydytoją, reikia įvesti ir vardą, ir pavardę, ir paspausti „Įterpti naują“.
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Įvedamas reikšmes
reikšmes turi
turi
sudaryti ne mažiau nei trys
simboliai.
Be to, galima
simboliai.
vartoti tik lotyniškus ir
lietuviškus simbolius.

4.12.pav. Gydytojų sąrašas

•

Pacientų sąrašo išvedimas

Pasirinkimų juostoj pasirinkus „Pacientų sąrašas“, pateikiamas visų pacientų sąrašas,
rikiuojamas pagal pavardes, 4.13. paveikslėlis.

Pacientų sąrašui išvesti
Paciento
kortelei rodyti

4.13.pav. Pacientų sąrašas

•

Vizitų sąrašo išvedimas

Pasirinkimų juostoj pasirinkus „Vizitų sąrašas“, pateikiamas visų pacientų vizitų sąrašas,
rikiuojamas pagal vizito kodą, 4.14. paveikslėlis.

Vizitų sąrašui išvesti

Filtruotam
sąrašui rodyti

Paciento
vizitui rodyti

4.14.pav. Vizitų sąrašas
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•

Vizitų filtravimas

Pasirinkimų juostoj pasirinkus „Vizitų sąrašas“, pateikiamas visų pacientų vizitų sąrašas,
kurio dešinėje pasirinkus „Filtruoti“, 4.14. paveikslėlis, atidaromas vizitų filtravimo langas, 4.15.
paveikslėlis.

Filtrui pasirinkti

Filtruotam sąrašui išvesti
Paciento vizitui
rodyti

4.15.pav. Filtruotų vizitų sąrašas

Filtruojant vizitus pagal tam tikrą diagnozę, sistema apskaičiuoja, kiek su ta diagnoze
susijusių failų yra sistemoje. Po filtruotu sąrašu, pateikiami skaičiavimo rezultatai, 4.16.
paveikslėlis.

4.16.pav. Failų skaičiavimas

•

Naujos paciento kortelės kūrimas

Naują kortelę galima sukurti, pasirinkus naujos kortelės kūrimą iš pasirinkimų juostos,
4.9.paveikslėlis. Taip pat naują kortelę galima sukurti ir esant paciento kortelėje, 4.18. paveikslėlis.
Prieš sukuriant kortelę, būtinai reikia įvesti paciento vardą, pavardę bei teisingą gimimo datą. Taip
pat negalima palikti tuščių kalbėjimo ir rūkymo trukmės laukelių. Iš sąrašų reikia išsirinkti
registruojantį gydytoją, išsilavinimo tipą bei kalbos vartotojo tipą. Naujos kortelės kūrimo langas
pateikiamas 4.17. paveikslėlyje. Išsaugoti kortelę, reikia paspausti „Išsaugoti“. „Viską trinti“
mygtukas ištrina visas reikšmes, įrašytas laukeliuose.
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Vardas turi būti ne trumpesnis,
nei trys simboliai

Pavardė turi būti ne
trumpesnė, nei trys simboliai

Data turi būti
tinkamo formato

Galima įvesti tik
skaitmenis
ir kablelio simbolį

Išsaugo kortelę
sistemoje

Galima įvesti tik
skaitmenis

Galima įvesti tik
skaitmenis

Galima įvesti tik
skaitmenis

4.17.pav. Naujos kortelės kūrimo langas

•

Paciento kortelės peržiūrėjimas

Iš pacientų sąrašo, 4.13. paveikslėlis, pasirinkus „Rodyti“, atidaroma pasirinkto paciento
kortelė. Kortelės peržiūros langas pateikiamas 4.18. paveikslėlyje. Norint pereiti į kortelės
redagavimo režimą, reikia paspausti „Redaguoti“.

Mygtukas „Nauja kortelė“, atidaro naujos

kortelės kūrimo langą, iš kur, atšaukus veiksmą, bus grįžtama į pacientų sąrašą. Norint pamatyti
pasirinkto paciento vizitų sąrašą, reikia paspausti „Vizitų sąrašas“, o norint sukurti naują vizitą –
„Naujas vizitas“. Taip pat kortelę galima naikinti, paspaudus „Naikinti kortelę“.
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4.18.pav. Kortelės peržiūros langas

•

Paciento kortelės redagavimas

Iš pacientų sąrašo, 4.13. paveikslėlis, pasirinkus „Rodyti“, atidaroma pasirinkto paciento
kortelė. Kortelės peržiūros langas pateikiamas 4.18. paveikslėlyje. Norint pereiti į kortelės
redagavimo režimą, reikia paspausti „Redaguoti“ ir tuomet atidaromas redagavimo režimas,
pateikiamas 4.19. paveikslėlyje. Redagavimo režime paspaudus „Išsaugoti“, visi redagavimai
išsaugomi sistemoje.
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Vardas turi būti ne trumpesnis,
nei trys simboliai

Pavardė turi būti ne
trumpesnė, nei trys simboliai

Data turi būti
tinkamo formato

Galima įvesti tik
skaitmenis ir
kablelio simbolį

Išsaugo kortelės
redagavimus
sistemoje

Galima įvesti tik
skaitmenis

Galima įvesti tik
skaitmenis

Galima įvesti tik
skaitmenis

4.19.pav. Kortelės redagavimo langas

•

Paciento kortelės šalinimas

Kortelės peržiūros lange, 4.18. paveikslėlis, paspaudus „Naikinti kortelę“, atidaromas
užklausimas, 4.20.paveikslėlis, ar tikrai norima šalinti kortelę. Paspaudus mygtuką „Šalinti“, kortelė
su vizitais ir failais yra šalinama iš sistemos.

Grįžtama į
kortelę

4.20.pav. Kortelės šalinimo langas

•

Paciento vizitų sąrašas

Kortelės peržiūros lange, 4.18. paveikslėlis, paspaudus „Vizitų sąrašas“, atidaromas tik tam
pacientui priklausančių vizitų sąrašas. Mygtukas „Naujas vizitas“, sukuria naujo vizito kortelę.
Sąraše pasirinkus „Rodyti“, pereinama į vizito peržiūros langą. Paciento vizitų sąrašas pateikiamas
4.21. paveikslėlyje.
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Grįžtama į
kortelę

Rodomas vizitas

4.21.pav. Paciento vizitų sąrašo langas

•

Naujo vizito kūrimas

Į naujo vizito kūrimo langą galima patekti iš paciento kortelės, 4.18. paveikslėlis, iš paciento
vizitų sąrašo, 4.21. paveikslėlis, o taip pat iš paties vizito peržiūros lango, 4.23 paveikslėlis. Norint
sukurti vizitą, reikia nepalikti tuščių užkimimo ir parametrų laukelių. Taip pat reikia pasirinkti
diagnozės tipą.

Galima įvesti tik
skaitmenis

Galima įvesti tik
skaitmenis

4.22.pav. Naujo vizito kūrimo langas
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•

Vizito peržiūra

Vizito peržiūros langas pateikiamas 4.23. paveikslėlyje. Norint pereiti į vizito redagavimo
režimą, reikia paspausti „Redagavimas“ ir tuomet atidaromas redagavimo režimas, pateikiamas
4.24. paveikslėlyje. Paspaudus mygtuką „Vizitai“, einama į paciento vizitų sąrašą, 4.21.
paveikslėlis. „Failų sąrašas“ atidaro tik tam vizitui priklausačių failų sąrašą, o taip pat galima iš
karto įkelti failą, paspaudus „Prikabinti failą“. Taip pat vizitą galima naikinti, paspaudus „Naikinti
vizitą“.

Vaikščioti pirmyn-atgal
po vizitus

Pereiti į failų sąrašą

Grįžti į kortelę

4.23.pav. Vizito peržiūrėjimo langas

•

Vizito redagavimas

Paciento vizito peržiūrėjimo lange, 4.23. paveikslėlis, paspaudus „Redagavimas“, pereinama
į redagavimo režimą, 4.24. paveikslėlis. Redagavimo režime jau galima redaguoti vizito datą, ko
nebuvo galima daryti vizito kūrimo metu, nes ten buvo sistemos išvedama tos dienos data.
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Reikia įvesti
tinkamą datą
Galima įvesti tik
skaitmenis

Galima įvesti tik
skaitmenis

4.24.pav. Vizito redagavimo langas

•

Vizito šalinimas

Vizito peržiūros lange, 4.23. paveikslėlis, paspaudus „Naikinti vizitą“, atidaromas
užklausimas, 4.25. paveikslėlis, ar tikrai norima šalinti vizitą. Paspaudus mygtuką „Šalinti“, vizitas
su visais failais yra šalinama iš sistemos.

4.25.pav. Vizito šalinimo langas
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•

Failų sąrašas

Vizito peržiūros lange, 4.23. paveikslėlis, paspaudus „Failų sąrašas“, atidaromas failų sąrašo
langas, 4.26. paveikslėlis. Jame lentelėse (priklausomai nuo failo tipo) pateikiami vizito failų
sąrašai. Mygtukas „Rodyti failą“ atveria failą demonstravimui. Mygtukas „Prikabinti failą“ atidaro
failų įkėlimo langą ir mygtukas „Šalinti failą“, pašalina pasirinktą failą iš sistemos.

4.26.pav. Vizito failų sąrašo langas

•

Failų įkėlimas

Failų sąrašo lange, 4.26. paveikslėlis, ar vizito peržiūros lange, 4.23. paveikslėlis, pasirinkus
„Prikabinti failą“, pirmiausiai atidaromas sąrašas, kuriame reikia pasirinkti, kokio tipo failas bus
keliamas į sistemą. Pasirinkus tipą, atidaromas to tipo failo įkėlimo langas. Failų tipų sąrašas
demonstruojamas 4.27. paveikslėlyje.
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4.27.pav. Įkeliamų failų sąrašo langas

•

Video failo įkėlimas

Video failo įkėlimo lange, 4.28. paveikslėlis, galima suvesti video failo parametrus, failo
komentarus. Failą reikia nurodyti per „Browse...“.

Galima įvesti tik
skaitmenis ir
kablelio simbolį

4.28.pav. Video failo įkėlimo langas

•

Foto, speech, voice ir archyvinio failo įkėlimas

Foto, speech, voice ir archyvinio failo įkėlimo lange, 4.29. paveikslėlis, galima suvesti failo
komentarus. Failą reikia nurodyti per „Browse...“.
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4.29.pav. Foto failo įkėlimo langas

•

Tekstinio ir *.voc tipo failo įkėlimas

Prieš įkeliant tekstinį ar voc tipo failą, pirmiausiai reikia nurodyti, kokio tipo failui (speech
ar voice) jis priklausys. Pasirinkimo langas pateikiamas 4.30. paveikslėlyje.

4.30.pav. Tekstinio failo pridėjimo pasirinkimo langas

Pasirinkus, kokiam failo tipui tekstinis ar voc tipo priklausys, reikia pasirinkti patį failą iš
suformuoto sąrašo. Sąrašas suformuotas iš tam vizitui priklausančių pasirinkto tipo failų. Failo
įkėlimo langas 4.31. paveikslėlyje. Failą reikia nurodyti per „Browse...“.

4.31.pav. Tekstinio failo įkėlimo langas
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•

Video failo peržiūra

Video failo peržiūrą, 4.32. paveikslėlis, galima pasirinkti iš failų sąrašo lango, 4.26.
paveikslėlis. Atidaromas video failas peržiūrai, rodomi failo parametrai, kuriuos galima redaguoti
(redagavimo langas pateikiamas 4.33. paveikslėlyje).

Nuoroda
parsisiuntimui

4.32.pav. Video failo peržiūros langas
Galima įvesti tik
skaitmenis ir
kablelio simbolį

4.33.pav. Video failo parametrų redagavimo langas

•

Foto failo peržiūra

Foto failo peržiūrą, 4.34. paveikslėlis, galima pasirinkti iš failų sąrašo lango, 4.26.
paveikslėlis. Atidaromas foto failas peržiūrai. Yra nuoroda į fotografijos parametrų skaičiavimo
programą. Jei foto failo parametrai apskaičiuoti, jie yra demonstruojami po fotografija, 4.35.
paveikslėlis.
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Nuoroda
parsisiuntimui

Nuoroda į skaičiavimo
programą

4.34.pav. Foto failo peržiūrėjimo langas

4.35.pav. Foto failo parametrai

•

Speech, voice failų peržiūra

Speech ir voice failų peržiūrą, 4.36. paveikslėlis, galima pasirinkti iš failų sąrašo lango,
4.26. paveikslėlis. Atidaromas garsinis failas peržiūrai. Be nuorodos į patį garsinį failą, yra nuoros į
tekstinio bei voc tipo failų parsisiuntimą bei jų šalinimą.

Nuoroda
parsisiuntimui

Nuoroda teksnio
failo šalinimui
Nuoroda tekstinio failo
parsisiuntimui
Tekstinio failo
turinys

4.36.pav. Speech failo peržiūrėjimo langas
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•

Failo šalinimas

Failo šalinimą, 4.37. paveikslėlis, galima pasirinkti iš failų sąrašo lango, 4.26. paveikslėlis.
Paspaudus „Šalinti failą“, atidaromas užklausimas, ar tikrai norima šalinti failą. Paspaudus mygtuką
„Šalinti“, failas yra pašalinamas iš sistemos.

4.37.pav. Speech failo šalinimo langas

Tyrėjo vartotojo vadovas

4.4.4.4.
•

Pasirinkimų juosta

Tyrėjo veiksmai susiję tik su peržiūra, todėl nei naujos kortelės kūrimo, nei pasirenkamųjų
reikšmių pasirinkimo juostoje nėra, 4.38. paveikslėlis.

4.38. Pasrinkimų juosta

•

Pacientų sąrašas

Pacientų sąraša, 4.39. paveikslėlis, tyrėjas mato tik pagal pacientų kodus. Jis pateikiamas
pasirinkus „Pacientų sąrašas“ pasirinkimų juostoje.

4.39. Pacientų sąrašas

•

Vizitų sąrašas

Vizitų sąrašą, 4.40. paveikslėlis,

tyrėjas mato tik pagal vizitų kodus. Jis pateikiamas

pasirinkus „Vizitų sąrašas“ pasirinkimų juostoje.
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4.40. Vizitų sąrašas

•

Filtruotų vizitų sąrašas

Filtruotų vizitų sąrašas, 4.41. paveikslėlis, pateikiamas toks pat, kaip ir gydytojui. Jis
pasirenkamas, paspaudus mygtuką „Filtruoti“ vizitų sąrašo lange.

4.41. pav. Filtruotų vizitų sąrašas

•

Kortelės peržiūra

Paciento kortelėje, 4.42. paveikslėlis, skirtingai nuo gydytojo, tyrėjas nemato paciento
vardo, pavardės bei adreso.
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4.42. pav. Paciento kortelė

•

Vizito peržiūra

Vizito kortelė, 4.43. paveikslėlis, tyrėjui pateikiama visiškai tokia pati, kaip ir gydytojui.

4.43. pav. Vizito kortelė
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•

Failų sąrašas

Failų sąrašas, 4.44. paveikslėlis, pateikiamas toks kaip ir gydytojui. Failai demonstruojami
irgi taip pat. Tik reikia atsiminti, kad tyrėjas negali nieko įkelti, šalinti ar redaguoti.

4.44. pav. Failų sąrašas

4.5.Sistemos įdiegimo aprašymas
•

Sistemos duomenų bazės vieta

Duomenų bazės katalogas „infolarynx“ turi būti talpinamas MySQL sistemos kataloge
„data“.
•

Sistemos projekto vieta

Sistemos projekto katalogo „infolarynx“ turinys turi būti talpinamas serverio tinklalapių
publikavimo kataloge.

131

•

Sistemos projekto perkėlimas

Tuo atveju, jei yra keičiamas prisijungimo prie serverio vardas, reikia *.php failuose
prisijungimo prie duomenų bazės funkcijos „mysql_connect“ eilutėje pakeisti prisijungimo vardą
Tuo atveju, jei yra keičiamas prisijungimo prie serverio slaptažodis, reikia *.php failuose
prisijungimo prie duomenų bazės funkcijos „mysql_connect“ eilutėje pakeisti slaptažodį
Tuo atveju, jei yra pakeičiamas duomenų bazės katalogo pavadinimas, reikia *.php failuose
prie duomenų bazės prisijungimo funkcijos „mysql_select_db“ pakeisti duomenų bazės pavadinimą
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5. Išvados
1)

Išanalizuota, pagal UAB „Elintai“ pateiktą užsakymą, ausų, nosies ir gerklės klinikų veikla.

Sistema reikalinga, kad nebeliktų painaus popierių pildymo ir tyrimų rezultatų laikymo be tvarkos.
2)

Atlikus lyginamąją analizę, paaiškėjo, kad sistema į panašaus pobūdžio sistemas panši

nebent tuo, kad joje užvedamos pacientų kortelės bei registruojami vizitai. Funkcinio veikimo
principais ji nėra labai panaši į jokią kitą sistemą.
3)

Kompiuterizavus gerklų ligų diagnostikos veiklą, galima daug papraščiau rasti pacientų

korteles, jų vizitų aprašus ir atliktų tyrimų failus. Panašių sistemų, kuriose saugomi pacientų
registracijos duomenys ar ligų istorijos, žinoma egzistuoja, tačiau tikslinės gerklų ligų diagnostikai
nėra. Nauja kuriama sistema yra pritaikyta išskirtinai gerklų ligomis sergančių žmonių ligų istorijų
saugojimui ir tyrimų failų kaupimui.
4)

Remiantis analize, suformuluota užduotis gerklų ligų diagnostikos informacinei sistemai

kurti. Pasirinktas duomenų bazės kūrimo įrankis MySQL ir programavimo kalba PHP. Taip buvo
pasirinkta, nes buvo reikalinga duomenų bazę ir failus saugoti serveryje, o prisijungti vartotojam iš
nuotolinių kompiuterių. Taip pat buvo reikalavimas, kad kūrimo įrankiai būtų atviro kodo.
5)

Sistema skirta trijų vartotojų tipams: administratoriui, gydytojui ir tyrėjui. Administratoriaus

paskirtis yra tikrinti, ar teisingai veikia sistema. Išskirtiniai jo veiksmai būtų: vartotojo vardo ir
slaptažodžio keitimas bei gydytojo šalinimas iš sistemos. Jis turi priėjimą prie absoliučiai visų
sukurtų langų. Gydytojo paskirtis - registruoti pacientus, jų vizitus bei įkelti į sistemą tyrimų failus.
Gydytojas negali atlikti išskirtinių administratoriaus veiksmų. Tyrėjas sistemoje gali tik peržiūrėti
esamus duomenis. Viskas, kas susiję su naujų duomenų įvedimu, redagavimu ar šalinimu jam yra
draudžiama. Taip pat tyrėjas gali matyti pacientus tik anonimiškai, t.y. pagal jų kodus.
6)

Sistema užtikrina pagrindines darbo su gerklų ligomis sergančių pacientų duomenimis

funkcijas. Tai būtų paciento registravimas sistemoje, duomenų redagavimas, kortelės šalinimas iš
sistemos, vizito registravimas, vizito duomenų redagavimas, vizito šalinimas iš sistemos, reikalingų
rūšių failų įkėlimas į sistemą bei šalinimas iš sistemos.
7)

Šiuo metu atliktas reikalavimų specifikavimas ir analizė, suprojektuota vartotojo sąsaja,

duomenų bazės schema. Sistemos prototipas išbandytas, atliktas testavimas. Šiuo metu gerklų ligų
diagnostikos informacinė sistema yra įdiegta ir ruošiama vartojimui.
8)

Bakalaurinio darbo atlikimo metu buvo naudinga tiesiogiai susidurti su visais sistemos

kūrimo etapais. Pradedant nuo tiesioginio bendravimo su užsakovu, reiklavimų aiškinimusi,
baigiant detaliu sistemos testavimu. Skirtingai nuo iki šiol kurtų projektų universitetui, kuriama
sistema realiam užsakovui ne tik turi atrodyti, kad veikia teisingai, bet iš tikrųjų turi neturėti jokių
trūkumų.
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6. Terminų ir santrumpų žodynas
•

UML - (angl. Unified Modeling Language) modeliavimo ir specifikacijų kūrimo kalba,
skirta specifikuoti, atvaizduoti ir konstruoti objektiškai orientuotų programų
dokumentus.

•

MySQL – viena iš reliacinių duomenų bazių valdymo sistemų

•

PHP – (angl. Personal Home Page) dinaminė interpretuojama programavimo kalba

•

Video – video failas

•

Foto – foto failas (fotografija)

•

Speech – audio failo tipas (garsinis failas)

•

Voice – audio failo tipas (garsinis failas)

•

Txt – tekstinis failas

•

Voc – audio failui priklausantis *.voc failas
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8. Priedai
8.1. 1 Priedas. Testavimo duomenys
•

Prisijungimo lange neįvedami prisijungimo duomenys

Bandymas prisijungti, kai prisijungimo duomenys neįvedami, 8.1.paveikslėlis.

8.1. Prisijungimas prie sistemos, neįvedant prisijungimo duomenų
•

Prisijungimo lange įvedami neteisingi prisijungimo duomenys

Bandymas prisijungti, kai prisijungimo duomenys įvedami neteisingai, 8.2.paveikslėlis.

8.2. Prisijungimas prie sistemos, įvedant prisijungimo duomenis neteisingai
•

Neteisingai keičiamas slaptažodis
Slaptažodžio keitimas, įvedant netinkamo ilgio reikšmę, 8.3. paveikslėlis.

8.3. Įvedamas neteisingo ilgio slaptažodis
•

Neteisingai keičiamas prisijungimo vardas
Vartotojo vardo keitimas, įvedant netinkamo ilgio reikšmę, 8.4. paveikslėlis.
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8.4. Įvedamas neteisingo ilgio vartotojo vardas
•

Neteisingai įvedama/keičiama pasirenkamoji reikšmė

Tikrinamas neteisingas pasirenkamųjų reikšmių įvedimas (išsilavinimo tipo, balso vartotojo
tipo, diagnozės tipo), taip pat gydytojo vardo ir gydytojo pavardės, 8.5. – 8.11. paveikslėliai

8.5. Įvedama neteisingo ilgio pasirenkamoji reikšmė

8.6. Pasirenkamoji reikšmė neįvedama

8.7. Įvedamas neteisingo ilgio ar netinkamų simbolių gydytojo vardas

8.8. Vardas neįvedamas

8.9. Įvedama neteisingo ilgio ar netinkamų simbolių gydytojo pavardė

8.10. Pavardė neįvedama

8.11. Neįvedamas nei vardas, nei pavardė
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•

Neteisingai įvedami/keičiami paciento kortelės duomenys

Neteisingai įvedamas naujo paciento vardas, pavardė, gimimo data, kalbėjimo, rūkymo trukmės,
o taip pat neįvedamos šios reikšmės, 8.12. – 8.18. paveikslėlis.

8.12. Įvedama netinkama data

8.13. Data neįvadama

8.14. Neįvedama pavardė (analogiškai vardas)

8.15. Pavardė įvedama netinkamo ilgio (analogiškai vardas)

8.16. Pavardė įvedama su netinkamais simboliais (analogiškai vardas)

8.17. Netinkamai įvedamas kuris nors kalbėjimo parametras (analogiškai rūkymui)

8.18. Neįvedamas kuris nors kalbėjimo parametras (analogiškai rūkymui)
•

Neteisingai įvedami/keičiami vizito duomenys
Vizito kūrimo/redagavimo lange neteisingai įvedami parametrai, užkimimo trukmė,

redagavimo lange neteisingai įvedama data, arba reikšmės iš viso neįvedamos, 8.19. – 8.24.
paveikslėliai.

8.19. Neįvedamas vizito parametras
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8.20. Vizito parametras įvedamas neteisingas

8.21. Neteisingai įvedama užkimimo trukmė

8.22. Užkimimo trukmė neįvedama

8.23. Data neįvedama

8.24. Įvedama neteisinga data
•

Neteisingai įvedamas failas

Tikrinamas failo įvedimas bei klaidos su video failo parametrais, 8.25. – 8.27. paveikslėliai.

8.25. Video parametras neįvedamas

8.26. Video parametras įvedamas neteisingas

8.27. Nenurodomas įvedamas failas
•

Kortelės šalinimas

Kortelės šalinimo langas 8.28. paveikslėlis.

8.28. Kortelės šalinimas
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•

Vizito šalinimas

Vizito šalinimo langas 8.29. paveikslėlis.

8.29. Vizito šalinimas
•

Failo šalinimas

Failo šalinimo langas 8.30. paveikslėlis.

8.30. Failo šalinimas

8.2. 2 Priedas. Sistemoje naudojamos formos ir pavyzdžiai
Pagrindinė forma sistemoje yra paciento kortelės forma. Joje registruojami pagrindiniai
duomenys apie pacientą. Tai būtų paciento vardas, pavardė, lytis, gimimo data, gyvenamosios
vietos adresas. Paciento kodą sugeneruoja pati sistema. Gydytojas, registruojantis pacientą, taip pat
turi būti pažymėtas. Be šios pagrindinės informacijos, paciento kortelėje pažymimas išsilavinimas,
jo profesija, balso vartojimo tipas, taip pat pažymima informacija apie kalbėjimo kiekį, rūkymo
dažnumą ir galima įvesti reikalingą susijusią informaciją komentarų laukelyje. Paciento kotelės
langas pateikiamas 8.31. paveikslėlyje.
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8.31. pav. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos paciento kortelės langas

Kita forma, kurią reikia užpildyti pacientui apsilankius, ir tą reikia padaryti kiekvieno
apsilankymo metu, yra vizito forma. Paciento kodas ir paciento vardas bei pavardė atkeliauja iš
paciento kortelės. Vizitą registruojantis gydytojas turi būti pažymėtas, kadangi kortelę registravęs ir
vizitą registruojantis gydytojas nebūtinai turi būti tas pats. Vizito kodą ir vizito numerį sistema
sugeneruoja. Taip pat sistema pateikia esančios dienos datą. Tiesa, reikalui esant, vizito datą
redagavimo režime galima redaguoti. Vizito formoje registruojama paciento diagnozė, užkimimo
trukmė, aprašomi nusiskundimai. Taip pat surašomi reikalingi parametrai. Kita susijusi reikalinga
informacija surašoma komentarų laukelyje. Paciento vizito langas pateikiamas 8.32. paveikslėlyje.
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8.33. pav. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos paciento vizito langas

Administratorius gali registruoti naują gydytoją, redaguoti vardą bei pavardę ir trinti
gydytoją iš sistemos. Gydytojo teisėmis prisijungus šioje formoje nelieka trynimo mygtuko. Darbo
su gydytojo duomenimis langas pateikiamas8.34. paveikslėlyje.
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8.34. pav. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos darbo su gydytojo pasirenkamąja reikšme langas

Pasirenkamųjų reikšmių (išsilavinimo tipo, balso vartotojo tipo bei diagnozės) įvedimo,
redagavimo bei šalinimo forma ta pati. Iš pasirenkamųjų laukų sąrašo pirmiausiai reikia pasirinkti
norimo tipo pasirenkamąją reikšmę, po to per pateiktą formą dirbama su norimu tipu. Darbo su
pasirenkamosiomis reikšmėmis langas pateikiamas 8.35. paveikslėlyje.

8.35. pav. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos darbo su pasirenkamosiomis reikšmėmis langas

Paveikslėlyje pateikta video failo registravimo forma. Registruojant video failą reikia
suvesti parametrus, galima, nors nebūtina, komentuoti įvedamą failą, bei reikia nurodyti kelią iki
įkeliamo failo. Visų kitų tipų failai suvedami panašiai, tik jau nebereikia įvedinėti parametrų. Tik
tekstiniai bei voc tipo failai įvedami kiek kitaip. Failo įkėlimo langas pateikiamas 8.36.
paveikslėlyje.

8.36. pav. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos failo įkėlimo langas
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Paveikslėlyje pateikiama tekstinio failo įvedimo forma. Voc tipo failas įvedamas
analogiškai. Pirmiausiai riekia pasirinkti, kuriam tipui (voice failui ar speech failui) priklausys
įkeliamas tekstinis failas. Po to, prieš įkeliant tekstinį failą, reikia iš sąrašo pasirinkti, kuriam failui
priklausys įkeliamas failas. Tekstinio ar voc tipo failo įkėlimo langas pateiktas 8.37. paveikslėlyje.

8.37. pav. Gerklų ligų diagnostikos informacinės sistemos priklausančio failo įkėlimo langas

8.3. 3 Priedas. Vartotojų ekranų pavyzdžiai
Be antrame priede naudojamų formų, sistemoje yra įvairių sąrašų langai bei failų rodymo
langai. Vartotojų ekranų pavyzdžiai pateikiami 8.38. – 8.45. paveikslėliuose.

8.38. Pacientų sąrašo langas
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8.39. Vizitų sąrašo langas
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8.40. Filtruotų vizitų sąrašo langas
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8.41. Paciento vizitų sąrašo langas
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8.42. Vizito failų sąrašo langas
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8.43. Video failo rodymo langas
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8.44. Foto failo rodymo langas
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8.45. Speech failo rodymo langas
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8.4.4 Priedas. Sistemos diegimo pažyma
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